
 

ــة،  الوطني ــالف  ائت ــم  زعي ــث  بح
ــد، مع أمير  ــالوي، امس األح إياد ع

ــد آل ثاني،  ــر متيم بن حم دولة قط
ــي البلدان  ــة ف ــالت اخلارجي التدخ
ــي تغريدة  ــالوي ف ــال ع العربية.وق
عبر تويتر، لقاء اخوي مهم جمعنا 
ــع صاحب  ــس م ــة ام ــي الدوح ف
ــيخ متيم بن حمد آل  ــمو الش الس
ــر برفقة رئيس  ــي امير دولة قط ثان
ــس العالقات  ــض اعضاء مجل وبع
وأضاف، بحثنا  ــة.  والدولي العربية 

ــع العربي وما تعانيه  مجمل الوض
ــن  م ــقيقة  الش ــدان  البل ــض  بع
ــلبًا على  تدخالت خارجية اثرت س
ــتقرارها، وأكدنا ضرورة العمل  اس
ــك التدخالت  ــترك إليقاف تل املش
وتبني مبادئ احلكم الرشيد وإعالء 
ــماح  الس ــدم  ــة وع املواطن ــم  قي
ــكال الفرقة  ــن اش ــكل م ــأي ش ب

والتقسيم.
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بغداد /
ــد، زيادة مبادرة  ــي مصطفى غالب مخيف، امس االح ــظ البنك املركزي العراق ــن محاف أعل
ــطة مببلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي  ــاريع الصغيرة واملتوس البنك املركزي إلقراض املش
ــان للبنك املركزي ، أن مخيف بني خالل  ــغ اخملصص لهذا الهدف تريليوني دينار.وذكر بي املبل
ــادرات البنك املركزي اإلقراضية،  ــاريع التي متّ متويلها عبر املبادرة، أنّ مب زيارته عددًا من املش
ل ما  ــكّ ــكان والتجارة، وأصبحت تش ــهمت في دعم قطاعات الصناعة والزراعة واإلس أس
يقرب من ٣٠٪ من إجمالي االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص، وأسهمت بنسبة مهمة بالناجت 
نَح من دون فائدة  ــزي متُ ــار إلى أنّ هناك بعض القروض التي وفرها املرك ــي اإلجمالي.وأش احملل
ــهمت في خلق آالف فرص  بل مقابل عمولة إدارية فقط، وأنّ مبادرة الواحد تريليون دينار أس
ــبة  ــكنية في عموم العراق، وقد جتاوزت نس العمل، ومتويل ما يقرب من ثالثة آالف وحدة س

تنفيذها إلى ٩٠٪، مما دعانا لزيادة مبلغها بتريليون دينار إضافي.

ــيد  ــار الصدري الس ــم التي ــدد زعي ج
ــكه  مقتدى الصدر، امس األحد، متس
ــة وطنية.  ــة أغلبي ــكيل حكوم بتش
ــي ذلك بعد أقل من يوم على لقاء  ويأت
ــح هادي  ــس حتالف الفت ــدر برئي الص
العامري في احلنانة.وقد كتب السيد 
الصدر في تغريدة له ( بسمه تعالى ) 
ال شرقية وال غربية * حكومةـ  أغلبية 
ــة . وكان املكتب اخلاص لزعيم  ـ وطني
التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر 
ــع األخير مع  ــاء جم ــن عن لق قد اعل
ــادي العامري.   ــف الفتح ه رئيس حتال
ــب ، إن زعيم  ــان مقتض ــب بي وبحس
ــتقبل رئيس  التيار مقتدى الصدر اس

ــادي العامري في مقر  حتالف الفتح ه
ــة النجف.   ــه باحلنانة مبحافظ اقامت
ــدري مقتدى  ــم التيار الص ــدد زعي وج
ــابق، تأكيده على  الصدر، في وقت س
ــة  ــة اغلبي ــكل حكوم ــي بتش املض
ــه مفتوح  ــد ان باب ــا أك ــة، فيم وطني
ــن الظن بهم.  لبعض من مازلنا نحس
ــف عضو حتالف الفتح محمود  وكش
ــن تفاصيل  ــس االحد، ع ــي، ام احليان
ــم حتالف  ــارة زعي ــص زي ــدة تخ جدي
ــري الى محافظة  ــح هادي العام الفت
ــار  التي ــم  بزعي ــه  واجتماع ــف  النج
ــي احلنانة. ــدري مقتدى الصدر ف الص
وقال احلياني ، ان زيارة العامري للصدر 
ــة األمور داخل  ــت إيجابية حللحل كان
ــي، انه  ــيعي.وتابع احليان ــت الش البي

املقبلة  ــة  ــكيل احلكوم ــن تش الميك
ــة  الكتل أو  ــيقي  التنس ــار  اإلط دون 
ــا احلياني، اجلميع تقدمي  الصدرية.ودع
ــكيل  ــو تش ــاب نح ــازالت والذه التن
ــالت اخلارجية  احلكومة ورفض التدخ
ــة القادمة. وفي  ــكيل احلكوم في تش
ــر القيادي  ــية نش التطورات السياس
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس في احل
ــد، تغريدة  ــني ريكاني، امس األح بنك
اه التحالف  ــمّ حدد فيها أطراف ما س
احلاكم.وهم كل من ( الصدرـ  بارزانيـ  
احللبوسيـ  العامري). في وقت اعلنت 
احملكمة االحتادية العليا، امس االحد، 
ــد للنظر في الدعوتني  عن حتديد موع
ــة  ــتورية جلس بعدم دس ــني  اخلاصت
ــال بيان للمحكمة  البرملان االولى. وق

ــاء القادم موعداً  ــه حدد يوم االربع ، ان
ــني اخلاصتني بعدم  للنظر في الدعوي
ــواب  ــس الن ــة مجل ــتورية جلس دس
ــة  االحتادي ــة  احملكم ان  ــع،  االولى.وتاب
ــاعة التاسعة من  العليا حددت الس
صباح يوم االربعاء املوافق ١/١٩ ٢٠٢٢  
ــر في الدعويني املرقمتني  موعدا للنظ
 ٢٠٢٢ ــة  و٦احتادي  ٢٠٢٢ ــة  ٥احتادي
املقامتني من قبل املدعي باسم خزعل 
ــان واملدعي محمود داود سلمان  خش
ــواب اضافة  ــس الن ــى رئيس مجل عل
لوظيفته للطعن بدستورية اجللسة 
ــواب العراقي بدورته  ــى جمللس الن االول
ــة. وفي التطورات السياسية  اخلامس
كشف  امس األحد، عن زيارة مرتقبة 
سيجريها وفد كردي برئاسة القيادي 

ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس في احل
ــيار زيباري، إلى العاصمة بغداد. هوش

ــرة األولى منذ  ــت املصادر، إنه للم وقال
العام ٢٠٠٧، تصل الكتل الكردية إلى 
ــداد من دون اتفاق واضح  العاصمة بغ
ــتحقاقها  ــى ما تؤكد مراراً أنه اس عل
من املناصب، فحتى اآلن ال تزال اخملاوف 
ــاد والدميقراطي  ــادة حزبي االحت عند ق
ــركات كل  ــأن حت ــتانيني بش الكردس
ــى اآلخر،  ــا لاللتفاف عل ــرف منهم ط
ــل األخرى مبعزل عن  واالتفاق مع الكت
املفاوضات الداخلية الكردية التي لم 

تصل إلى شيء.
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كتب اِّـحرر السياسي
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الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية الستهداف تلعفر

ــية  السياس ــاط  األوس ــع  تتطل  
والشعبية املؤمنة بالوطن  واملدافعة 
ــن تطلعات  ــكل أمانة واخالص ع ب
ــة  أغلبي ــة  ــة حكوم لرؤي ــعبه  ش
ــى اجناز الكثير من  وطنية قادرة عل
ــى كل الصعد  ــتحقاقات وعل االس
واالقتصادية  ــية  السياس وامليادين 
والصحية واالجتماعية والتعليمية 
ــات  واخلدم ــار  واالعم ــكان  واالس
ــي أولى  ــن ف ــامل ولتك ــكل ش بش
أولويات حكومة األغلبية الوطنية 
ــو القضاء  ــاء اهللا ه ــة ان ش املقبل
على اللجان االقتصادية في العديد 
ــوزارات والدوائر احلكومية من  من ال
ــية أو احزاب  ــات سياس ــل جه قب
ــا تعد  ــرة ألنه ــرة خطي ــي ظاه وه

ــاد املالي  ــراً من مظاهر الفس مظه
واالداري الذي احلق ضرراً باملال العام 
ــرفاء  ــل معقود باخليرين والش واألم
ــة كما  ــذه املهمة املقدس ــاز ه الجن
يتطلع الشعب في ذات الوقت الى 
ــتقرة  ــية مس ــاء عملية سياس بن
ــة ألن من  ــة أو مأزوم ــت قلق وليس
شأن استقرار العملية السياسية 
ــتقرار اوضاع البالد االقتصادية  اس
ــتثمار وقيام صناعة  ــاش االس وانع
ــة البناء  ــق عملي ــا يحق ــة مب وزراع
ــخص  ــود الذي تش واالزدهار املنش
ــة ..  ــني بلهف ــار العراقي ــه ابص الي
ــي أي عملية  ــاس ف ــر األس أن حج
ــي تكمن بالدرجة  استقرار سياس
ــركاء على  ــاس في اتفاق الش األس
ــواء وان يكون مشروعهم  كلمة س
ــراق  ــاذ الع ــى انق ــالً عل ــا اص مبني

ــع البائس وهو  ــاله من الواق وانتش
ــر أي عراقي شريف ال  ال شك ال يس
سيما وان العراق دولة نفطية وفيه 
من اخليرات واخلير العميم ما يؤهله 
ــة ومزدهرة .  ــة متقدم ــون دول ليك

ــا مطلوب ايضاً أن تعمل القوى  كم
السياسية كافة بأقصى طاقتها لـ 
ــوة) والقطيعة احلاصلة  ( ردم الفج
اآلن بينها وبني قطاعات واسعة من 
الشعب جراء السياسات السابقة 

ــيء يخدم هذا  التي لم تثمر عن ش
الشعب ويحقق له ما يريد ويتمنى 
وهذا يتحقق من خالل تقدمي اجنازات 
ــن  املواط ــها  ليلمس األرض  ــى  عل
ــعارات  ــس مجرد ش ــس اليد ولي مل

ــعب يريد ايضاً  ــى الورق !! والش عل
ــاتية وتصاغ على  حكومة مؤسس
ــتحقاقات  واالس ــات  املقاس ــق  وف
ــاءً على رغبات  ــعبية وليس بن الش
ــت  ثب ــة  حزبي ــة  وامزج ــالءات  وام

ــلها الذريع  بالتجربة العملية فش
ــابقة وال ننسى  طيلة املرحلة الس
ر من يعنيه األمر بأن الشعب  أن نذكّ
يتطلع لرؤية حكومة حتقق احالمه 
ــيطة  بس ــالم  اح ــك  ش ال  ــي  وه
ــي  العراق ــاطة  بس ــة  ومتواضع
ــتقبل  ــه والتي تتمثل مبس وقناعات
ــعب حياة  ــه الش ــش في ــر يعي زاه
ــان وليغادر  ــن واطمئن ــة وأم رفاهي
ــس والنفق  ــد كل الكوابي والى األب
ــه طيلة (١٨)  ــذي ظل في املظلم ال
ــود ثانية لنقول  ــاً مضت .. ونع عام
ــد ونتطلع وما  ــنبقى نناش أننا س
على اصحاب القرار سوى االنصات 
ــعب اذا كانت هي  الى مطالب الش
ــؤولية  حقاً ممثلة له ومتصدية مبس

وشجاعة لقضاياه األساسية .

كتب رئيس التحرير

بارزانيالحلبوسيالعامريالصدر

_

تؤكد تقارير من قضاء سنجار التابع 
ــاالً نصبته  ــأن متث ــة نينوى ب حملافظ
ــذر باندالع  ــه" قد ين قوات " اليبش
مواجهة بني اجليش العراقي وعناصر 
ــتاني التركي  حزب العمال الكردس
ــام قضاء  ــكاكا) وكان قائممق ( الب
ــنجار ( محما خليل) قد كشف  س
ــداد تقدم  ــات نافذة في بغ بأن جه
ــتاني  ــم حلزب العمال الكردس الدع
التركي الدخيل على القضاء ويبقى 
ــعل التمثال  ــل سيش ــؤال : ه الس
احلرب في القضاء وهل من حل قبل 

حصول احملذور ؟.

حذرت مديرية املرور في السليمانية، امس األحد، من التوجه 
ــاقط  ــي احملافظة جراء تس ــزة» و «أزمر» ف ــي «كوي ــى جبل ال
ــذر للمواطنني في  ــوج املكثّف.وذكرت املديرية ، أنها «حت الثل
السليمانية من التوجه إلى كويزة وأزمر بسبب صعوبات في 
الطرق جراء تساقط الثلوج».  وشهدت مدينة السليمانية، 
ــوارع  ت معظم ش ــاقطا كثيفا للثلوج غطّ امس االحد، تس

مركز احملافظة، فيما ارتدى جبال أزمر وكويزة الرداء األبيض.

ــحني ملنصب رئيس  ارتفع عدد املرش
ــد اآلن الى  ــي العراق حل اجلمهورية ف
(٢٦) شخصاً بينهم السيدة (شيالن 
ــت في حوار متلفز  املفتي) والتي قال
ــات  التوافق ــر  لكس ــع  تتطل ــا  انه
التقليدية املعمول بها في البالد منذ 
العام (٢٠٠٣) . فهل ستحقق شيالن 

املعجزة وتصبح رئيساً للعراق ؟.

 

ــابق الى  قال املبعوث األمريكي الس
ــوريا جيمس جيفري ان الواليات  س
ــى  ال ــع  تتطل ــة  االمريكي ــدة  املتح
ــة جديدة  ــكيل حكومة عراقي تش

تكمل ما بدأه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي . وكانت املندوبة االمريكية 
ــفيرة  الدائمة لدى األمم املتحدة الس
ــاس غرينفيلد) قد أكدت  (ليندا توم
ــة مجلس  ــي افادتها خالل جلس ف
ــراق في املقر  ــن الدولي حول الع األم

ــي نيويورك  ــألمم املتحدة ف ــم ل الدائ
األسبوع املاضي على ضرورة احترام 
ــة االنتخابية  ــع الدول للعملي جمي
والسماح للسلطة القضائية بأداء 
واجبها الدستوري بشكل مستقل 

وسريع.
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البصرة / البينة الجديدة
ــام موانئ  ــيد مدير ع ــارك الس  ش
ــدس فرحان  ــراق الدكتور املهن الع
ــاع هيئة  ــي  اجتم ــي ف الفرطوس
ــل  ــر النق ــه وزي ــذي  ترأس ــرأي ال ال
الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي 
ــدوري رقم  ــذا االجتماع ال ــد ه ويع
ــام ٢٠٢٢  الذي  ــة الرأي لع (١) لهيئ
ــادة وكيلي الوزارة  ضم كال من الس
الفني واالداري واملدراء العامني .وقال 
ــب  ــركة ، انه وحس مدير عام الش
ــنت  ــل الكاب ــر النق ــات وزي توجيه
ــومي االداء ملقر  ــبلي لتق ــر الش ناص
ــكيالت الوزارة لعام ٢٠٢٢ ، مت  وتش
مناقشة عدة أمور ابرزها التصويت 

ــودة قوانني إللغاء قرارات  على مس
ــل واخلاصة مبقر  قيادة الثورة املنح

ــركتي النقل املسافرين  الوزارة وش
ــام اننا  ــاف املدير الع والوفود .وأض

ــاع الذي عقد  ــنا في االجتم ناقش
في مقر الوزارة، التصويت على عدة 
ملفات مهمة منها مسودة مشروع 
قانون نقل الركاب بسيارات األجرة 
ــعار وزيادة  ــل األس ــيق وتعدي وترش
حجم االنتاج وتعزيز عمل شركات 
الوزارة واستحداث لدوائر ومواضيع 
ــاء  االرتق ــا  منه ــداف  االه ــرى  أخ
ــاتي لوزارة النقل  بالعمل املؤسس
وتشكيالتها  الى اعلى مستوياته 
.كما نفذت مالكات الشركة عملية 
ــرة  ــارة البص ــومي احلف ــة بتع نوعي
ــم اجنادين  ــى منت احلوض العائ عل
ــركة الدكتور  ــال مدير عام الش .وق
ــي ان  ــان الفرطوس ــدس فرح املهن

إدارة الشركة وضعت خطة الدامة 
البحرية  ــركة  وتاهيل وحدات الش

ــر النقل  ــيرا» الى توجيه وزي ، مش
الكابنت ناصر الشبلي بضرورة إجراء 

عمليات الصيانة للقطع البحرية 
ــن جانبه بني  ــئ .م ــة للموان التابع
ــافن والصناعات  ــم املس مدير قس
ــني اسعد  البحرية رئيس املهندس
ــم  ــد الوهاب ، ان مالكات القس عب
ــعبة املسفن البحري نفذت  في ش
ــارة  احلف ــومي  بتع ــة  نوعي ــة  عملي
ــوض العائم  ــرة على منت احل البص
ــدن  ــف الب ــرض تنظي ــن لغ اجنادي
اخلارجي والطالء باالصباغ البحرية 
وفتح الصمامات املتضررة مع ادامة 
ــاء واللحام للبدن  كولرات تبريد امل
ــع املتأكلة  ــي لبعض القط اخلارج
ــت جكات رأس احلفر واعمال  وجتفي

أخرى في احلفارة  .
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاالر  عبد  ــذاً لتوجيهات وزير العدل القاضي  س تنفي
الستار محمد  بتلبية احتياجات املوظفني للنهوض 
ــتوى العمل لتقدمي افضل  اخلدمات لهم . التقى  مبس
ــتي  ــتاذ راس ــرة الكتاب العدول  االس ــام دائ مدير ع
ــدول املقابالت  ــف حميد ، في مكتبه ضمن ج  يوس
ــبوعية  عدداً من املوظفني وذلك لالستماع الى  االس
ــكل  ــاهمة بحلها بش ــكواهم واملس  طلباتهم وش
ــاء إلى  ــام  خالل اللق ــر الع ــتمع املدي ــر . واس مباش
ــاكلهم  وأبرز احتياجاتهم .    موجها الدائرة الى  مش
ضرورة  تسخير جميع االمكانات لألسهام في حلها 
وإذابة  املعوقات امامهم ، مؤكداً على ضرورة االلتزام 
ــياقات االدارية والقانونية لضمان حقوققهم   بالس
 املشروعة مبا يساهم في تسهيل عمل كافة الدوائر 

 العدلية التابعة للوزارة  .

البينة الجديدة / بلقيس البياتي
ــي  ــار التخصص ــن البيط ــز اب ــالم مرك ــر اع ذك
ــرخ ان وحدة  ــداد – الك ــي بغ ــة القلب ف جلراح
ــرت ٤٠١ عملية  ــة القلب اج ــطرة كهربائي قس
ــام ٢٠٢١ وقال  ــالل الع ــة خ ــطارية عالجي قس
ــاري امراض القلب  الدكتور محمد امني استش
ــتمرة  ــطارية , ان اجلهود مس والتداخالت القس
ــارع  ــات و مبختلف أنواعها (تس ــراء العملي بإج
ــي ، ضربات هاجرة  ــارع بطين ــوق بطيني ، تس ف
ــاس  ــار واالجن ــف األعم ــي) وخملتل ــاف اذين و ارجت
ــتقبل املرضى  ــال و بالغني ) وان املركز يس (اطف
ــتمر  ــكل مس ــن مختلف انحاء العراق و بش م
ــة كورونا.واضاف ان مركز ابن  ــم من جائح بالرغ
البيطار يجري العمليات اجلراحية والقسطارية 
ــداد واحملافظات وخملتلف  لكافة املواطنني من بغ
ــة والصحية  ــالكات الطبي ــار وبجهود امل االعم
ــة مع توفر االجهزة الطبية  والتمريضية واالداري
ــدمي خدمات عالجية  ــة واالدوية وذلك لتق احلديث

كفوءة للمواطنني الكرام.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
 نفذت وزارة الزراعة ومن خالل دائرة اإلرشاد والتدريب 
ــطة املركز االرشادي التدريبي الزراعي  الزراعي وبواس
ــادية  ــة/ املزرعة االرش ــة كربالء املقدس في محافظ
ــيق مع مديرية  ــدول الغربي، بالتعاون والتنس في اجل
ــرع االحتاد  ــة اجلدول الغربي وف ــعبة زراع الزراعة وش
ــاهدة حقلية حول  احمللي للجمعيات الفالحية مش
ــة العريضة والرفيعة وتعيير  (مكافحة ادغال احلنط
اجهزة الرش)  في منطقة الطنوبة ضمن نطاق عمل 
ــن املنطقة. ــور ٢٠ فالحا م ــادية بحض املزرعة االرش

ــاهدة املهندس الزراعي ماجد حميد  وحاضر في املش
ــات- مديرية الزراعة،  ــد/ دبلوم عالي وقاية املزروع عبي

متضمنة احملاور التالية:
- مقاومة االدغال للمبيدات.

- معرفة ميكانيكية مقاومة االدغال والية تطورها.
- االساليب التي تتبعها االدغال في جتنب املبيدات.

- التأكيد على اهمية تعيير اجهزة الرش.
ــة  ــراء عملي ــب إلج ــت املناس ــد الوق ــرورة حتدي - ض
ــروف اجلوية  ــة عمر النبات والظ ــة من ناحي املكافح

املناسبة.
ــا لضمان  ــرش وتنظيفه ــزة ال ــر أجه ــرورة تعيي - ض

انتظام عملية الرش.

صالح الدين / البينة الجديدة
ــركة العامة لصناعة  ــت الش ـ  أعلنَ
ــة في  الطبي ــتلزمات  واملُس ــة  األدوي
سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن املُباشرة بأعمال املرحلة 
ــروع تأهيل وتشغيل  الثانية من مش
ــف  ــة ( صنـ ــاالت اجلاف ــم الفي قس
ــد  عق ــق  وف  ( ــبورينـات  السيفالس
ــركة بيت العطـاء.  املُشاركة مع ش
ــيد :  ــركة الس دير عام الش ــالَ مُ وقـ
ــركة  ــي علـوان انَ الش خالـد محيـ
باشر من قسم  املُشاركة وبإشراف مُ
ــركة أدوية سامراء  ــاريع في ش املش
ــال املرحلة  ــال أعم ــتطاعت إكم أس
ــاح كبير  ــروع بنج ــن املش ــى م األول
الثانية  ــة  املرحل ــال  بأعم ــرَعت  وش
تعددة مدنية  والتي تتضمن أعمال مُ
شيراً إلى  وميكانيكية وكهربائية ، مُ
لَت إجناز عملية  مِ

انَ األعمال املدنية شَ
ــم  ــقوف الثانوية للقس تثبيت الس

ــة بهِ  ــات اخلاص ــزهُ  باحلساس وجتهي
ــعـار  ــاءة وإستش ــرارة – اإلضـ ( احلـ
احلريـق ) وكذلك ملء مفاصل اجلُدران 
ــاد للبكتريا  ــيلكون املُض ــادة الس مب
ــي  ــادة اإليبوكس ــة مب ــالء األرضي وط
امليكانيكية  األعمال  لَت  ــمِ فيما شَ
ــا ذات  ــع أقفاله ــواب م ــب األب تنصي
ــة بعملية الفتح  ــات اخلاص املُواصف

ــزاء  أج ــب  وتنصي ــي  اآلل ــالق  واإلغ
ددة وفق  ــه احملُ اخلط اإلنتاجي مبواقع
ــهُ إضافة إلى  ــغيلي ل ــام التش النظ
ــال الكهربائية والتي تضمنت  األعم
ــواء املُبرد  ــات اله ــط أنابيب دافع ربُ
ــا مبادة مطاطية  (اجللـرات) وتغليفه
للحفاظ على برودة املاء وعزلها مبادة 
ــبتهُ  ــداً إجناز ما نس ــوم ، مؤك األملني

ــير بإنسيابية  (٥٠٪ ) وانَ األعمال تس
ــات  املُواصف ــق  وف ــني  عاليت ــة  ودق
 (GMP ) ــة ــة احلديث ــة الدوائي العاملي
ــا .يُذكـر انَ  ــد املُتفق عليهـ واملواعي
ــعَ في  ــادن وض ــة واملع ــر الصناع وزي
ــرين األول من العام  ــهر تش نهاية ش
ــاس إلنشاء أربعة  املاضي حجر األس
مشاريع جديدة في الشركة العامة 
لصناعة األدوية واملُستلزمات الطبية 
ــروع إنتاج  ــامراء تشمل مش في س
ــلينات  ــة / البنس ــادات احلياتي املُض
ــراكة مع شركة  ــتقاتها بالش ش ومُ
ــروع إنتاج  ــة البيضاء ، ومش النجم
ــاج  إلنت ــة  العقيم ــتحضرات  املُس
ــروع  مش ــى  إل ــة  إضاف ــوالت  األمب
ــبورينات  ــاالت السيفالوس إنتاج في
ــركة بيت العطاء  ــراكة مع ش بالش
ــم والكرميات  ــاج املراه ــروع إنت ومش
ــات  التخصيص ــن  م ــل  والتحامي

اإلستثماريـة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن بحث دائرة 
ــة اخلارجية  ــات االقتصادي العالق
ــرة االقتصادية في  مع رئيس الدائ
السفارة الفرنسي ميشيل بوافان 
سبل تطوير العالقات االقتصادية 
ــم التبادل  ــع حج ــة ورف واخلارجي
ــيط  لتنش ــعي  والس ــاري  التج
ــاون االقتصادي والتجاري بني  التع
ــتوى  ــا  وعلى مس ــراق وفرنس الع
ــام .اكد  ــاص والع ــني اخل القطاع
ــات عادل  ــرة العالق ــك مدير دائ ذل
ــعودي  ، وقال انه جرى خالل  املس
اللقاء التأكيد على سعى العراق  
ــاون مع  التع ــيط  وتنش ــر  لتطوي
ــالل تبادل  ــاع اخلاص من خ القط
الزيارات واللقاءات لرجال االعمال 
ــل  وتذلي ــتثمرين  واملس ــار  والتج

ــدا في الوقت  ذاته  العقبات .مؤك
ــاركة فرنسا في  على ضرورة مش
ــا له من  ــداد الدولي مل ــرض بغ مع
ــوق  اهمية كبيرة في تعريف الس

ــية  ــات الفرنس ــي باملنتج العراق
ــت  ــدول اقام ــض ال ــث ان بع حي
ــى ارض  ــة عل ــارض تخصصي مع
ــداد الدولي والتي القت  معرض بغ

ــي.  العراق ــن  املواط ــان  استحس
ــعودي انه جرى خالل  واشار املس
ــة  مناقش ــك  كذل ــاع  االجتم
العراقية  ــة  اللجن ــل  اعادة تفعي
ــتركة التي تضم  الفرنسية املش
ــني احلكومي  ــن القطاع ممثلني ع
ــا ها دور كبير في تطوير  واخلاص مل
العالقات الثنائية بني البلدين في 
اجملاالت االقتصادية واالستثمارية 
والتجارية .من جانبه اشار رئيس 
ــفارة  الس االقتصادية في  الدائرة 
ــالده لدخول  ــرص ب ــية ح الفرنس
ــية لالستثمار  الشركات الفرنس
ــينقل بدوره  في العراق ، حيث س
نقل رؤيته الى اصحاب الشركات 
ــان  ــل ب ــاب العم ــية وارب الفرنس
ــر من  ــه الكثي ــن ولدي ــراق آم الع

االمكانات اجلاذبة لالستثمار.

بغداد / البينة الجديدة
ــي الفرقة  األولى  ــت قوة من اللواء الثان متكن
ــرزة من  ــتراك مع مف ــة باالش ــرطة احتادي ش
ــينية املعامل من إلقاء  مكافحة اجرام حس
القبض على اربعة مطلوبني وفق احكام املادة 
٤١٣»االعتداء العمد»في منطقة (الفضيلية)
شرق بغداد، وحسب مذكرة القبض الصادرة 
ــروان . فيما متكنت  من محكمة حتقيق النه
ــر عمليات الفرقة  ــارز اللواء اخلامس عش مف
ــرطة احتادية من إلقاء القبض على  األولى ش
ــلحة غير  ــن املتهمني حليازتهما اس مرخصة في منطقة شارع السعدون وسط   اثنني م

ــات مختلف  ــا ٣ مسدس ــداد ،وبحوزتهم بغ
االنواع، ٣ مخازن مسدس . وفي سياق متصل 
نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية 
ــرطة احتادية عملية تفتيش على السالح  ش
ــوان الزراعي)  ــص في منطقة (الدي غير املرخ
جنوب غرب بغداد ألقت خاللها القبض على 
ــاء أراض زراعية  ــة بن ــخاص بتهم ــة أش أربع
ــة. مت إحالتهم مع املواد  ــة غير قانوني بطريق
ــات اخملتصة  ــى اجله ــاً ال ــة اصولي املضبوط
ــة والتحقيقية  ــراءات القانوني ــال اإلج إلكم

الالزمة بحقهم .

بغداد / البينة الجديدة
بتوجيه من وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور عادل 
ــي، اجرى فريق الرصد امليداني زيارة الى دار االم تيريزا  الركاب
ــوم اخلميس املاضي. ومن خالل  ــة اليتامى واملعاقني ي لرعاي
ــلل الرباعي  ــارة الدار تبني ان هناك اطفاال مصابني بالش زي
ــلل دماغي، فضال عن مكفوفني، وقام  وآخرين مصابني بش
ــي الدار ورفع  ــتفيدين ف ــجيل معلومات املس الفريق بتس
ــمولهم براتب املعني  ــر للنظر بش ــر بالزيارة الى الوزي تقري
املتفرغ. كما اشر فريق الرصد امليداني وجود تسعة اطفال 
ــكات رسمية، حيث سيتم مخاطبة  ال ميتلكون مستمس
ــكيل فريق مشترك  وزارة الداخلية بتوجيه من الوزير لتش

إلصدار هويات األحوال املدنية للمستفيدين.

بابل / البينة الجديدة
اجرى السيد مدير عام الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
ــط املهندس محمد  الكهربائية ملنطقة الفرات االوس
ــد،  ومعاونه الفني املهندس محمد نعمة  فضيل وحي
ــم  ــم احملطات الغازية ومدير قس الطفيلي ورئيس قس
ــات التوليدية.كانت  التجارية جولة ميدانية للمحط
بداية اجلولة حملطة كهرباء املسيب احلرارية، وعقد حال 
ــالك املتقدم في احملطة  ــعاً للم وصوله اجتماعاً موس
شرح من خالله مدير احملطة االعمال اجلارية في احملطة 
ومعدالت االنتاج، كما واطلع على اعمال الصيانة التي 
ــى الوحدة الثانية ومراحل تقدم  تقوم بها املالكات عل
العمل.واوصى بضرورة  اإلنتهاء من أعمال الصيانة في 
الوقت املقرر، واطلع على مواقع عمل التورباين واملرجل 
ــاً مالحظاته  ــيطرة  مبدي ــدة الثانية وغرف الس للوح
الفنية للمالكات للعمل مبوجبها موعزا بتذليل كافة 
الصعاب.وفي سياق متصل تفقد محطة كهرباء احللة 
ــدات التوليدية  ــى واطلع على عمل الوح الغازية األول
ــدة التوليدية الثالثة،  ــير عمل الصيانة على الوح وس
ــة املهندس جابر عبد  ــتقباله مدير احملط وكان في اس
حسن .موكداً،  على ضرورة بذل أقصى اجلهود من أجل 
النهوض باالنتاج   مشيدا بجهود املالكات الهندسية 

والفنية متمنياً لهم دوام املوفقية والنجاح .

بغداد / البينة الجديدة
ــط الوطنية  ــركة النف اكد رئيس ش
ــات  عملي ــي  ف ــراع  االس ــة  اهمي
ــوحات  ــراء املس ــاف وإج االستكش
ــي  ف ــة  البحري ــة  للرقع ــة  الزلزالي
ــة  كاف ــتكمال  اس ــد  بع ــج  اخللي
ــل البحري  ــراءات الالزمة للعم االج
ــة، جاء ذلك خالل  مع اجلهات املعني
ــل  العم ــة  ورش ــوره  وحض ــه  رعايت
ــر  ــط  تطوي ــة خط ــة  بدراس اخلاص
الرقع البحرية التي نظمتها شركة 
بالتعاون  النفطية  ــافات  االستكش
مع شركة سينوك الصينية .وشدد 
ــة  الوطني ــط  النف ــركة  ش ــس  رئي
ــماعيل على  ــان عبداجلبار اس احس
ــراءات العمل وفق  ــرورة البدء بإج ض
ــاط   ــد نق ــة وحتدي ــة املقدم الدراس

ــزء  اجل ــي  ف ــاف  إالستكش ــال  اعم
ــه  ــوم ب ــذي تق ــة  ال ــري للرقع البح
شركة سينوك الصينية  ، باالضافة 
ــراع في أعمال املسوحات  الى االس
ــة للجزء البري الذي تقوم به  الزلزالي
ــافات النفطية،  ــركة االستكش ش
مشيرا الى ان عمليات االستكشاف 
ــب  التراكي ذات  ــع  الرق ــر  وتطوي
ــط  خط ــم  يدع ــة  الهايدروكاربوني
الوزارة بزيادة وادامة االنتاج الوطني ، 
خصوصاً وان النفط الوطنية  تعمل 
على تكثيف النشاط االستكشافي 
ــركة  ــر عام ش ــال مدي ــري  .وق البح
ــة  وكال ــة  النفطي ــافات  االستكش
ــر ان عمليات  ــد خضي ــم محم باس
ــة البحرية  ــاف في الرقع االستكش
ــتكون  ــري والبري س ــا البح بجزأيه

من خالل إجراء املسوحات الزلزالية 
ــافية  وبعدها يتم حفر بئر استكش
في اجلزء البحري وبئر استكشافية 
ــركة  ــزء البري.وقال ممثل ش ــي اجل ف
 (Vincent  Xie  ) ــة ــينوك الصيني س

ــع العراق  ــد م ــذي عق ــاق ال ان االتف
ــتركة  بشأن  ــة مش هو اتفاق دراس
ــة  البحري ــافية  ــة االستكش الرقع
ــري وهو بداية  ــا البحري والب بجزأيه
لبناء عالقات مشتركة بني الشركة 

ــيرا ان الدراسة التي مت  والعراق، مش
ــة عبارة  الورش ــتعراضها خالل  اس
ــتنفذه  ــني االول بحري وس ــن جزئ ع
شركة سينوك والثاني بري ستنفذه 
ــافات النفطية،  ــركة االستكش ش
مؤكدا وجود فريق عمل مشترك من 
اجلانبني لتحقيق الدراسة والوصول 
ــال معاون املدير  الى نتائج مثمرة.وق
ــركة  ــة لش الفني ــؤون  ــام للش الع
ــافات النفطية د. أسامة  االستكش
ــة  ــدت ملناقش ــة عق رؤوف ان الورش
دراسة شركة سينوك بشأن تطوير 
رقعة اخلليج البحرية بناء على اتفاق 
دراسة مشتركة مت توقيعه في مطلع  
ــن أعمال  ــزء م ــر ج ــام ٢٠١٩ وتأخ ع
ــاع الصحية  ــبب األوض االتفاق  بس
ــي جائحة كورونا،  في العالم وتفش

ــدت عدة لقاءات  ــي عام ٢٠٢١ عق وف
مع الشركة الصينية وكانت   مثمرة 
الستئناف العمل بالدراسة، مشيرا 
ــاحتها ٦٥٠  الى ان الرقعة تبلغ مس
ــاحة ١٢٠  ــزء البري مبس ــم٢ ، واجل ك
ــاحة ٥٣٠ كم٢،  ــم٢ والبحري مبس ك
ــتكمال اعمال املسوحات  وعند اس
ــن قبل  ــاد م ــة االبع ــة ثنائي الزلزالي
ــي اجلزء  ــافات ف ــركة االستكش ش
البري وشركة سينوك للجزء البحري 
ــافية في  ــيتم حفر بئر استكش س
ــز علوم  ــا ان مرك ــزء، موضح كل ج
ــيقوم  البحار في جامعة البصرة س
ــالل هذا العام   (في اجلزء البحري) خ
ــوارق البحرية  ــع الغ ــد مواق بتحدي
ــتعدادا للقيام بعمليات املسح  اس

الزلزالي  .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  
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ــداد ايريك  ــي في بغ ــفير الفرنس ــة عناد مع الس ــر الدفاع جمع ــث وزي بح
ــدات التدريبية  ــن بينها زيادة الوح ــد، ثالثة ملفات م ــوفاليه، امس األح ش
ــلحة العراقية.وذكرت وزارة الدفاع ، أن وزير الدفاع جمعة عناد  للقوات املس
سعدون  استقبل في مكتبه مبقر الوزارة،   سفير اجلمهورية الفرنسية في 
ــكري العقيد لوران فورماجيه.وأضاف  بغداد أيريك شوفاليه وامللحق العس
البيان، أنه جرى خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية والتعاون املشترك بني 
ــكري، خاصة وأن فرنسا  ــيما في اجملال العس ــبل تعزيزها ال س البلدين وس
ــاب، وكذلك  ــي حربه ضد اإلره ــاند العراق ف ــف التي تس ــدى دول التحال إح
ــالل زيادة وحداتهم  ــلحة العراقية من خ ــتوى األداء للقوات املس زيادة مس

التدريبية.

بغداد /

ــد  الكرمي عبطان إن مكتبه  ــال القيادي في تقدم النائب عب ق
ــا لعبوة يدوية خلفت أضرارا مادية فقط  ومقراً لتقدم تعرض
ــائر بشرية، نافيا في الوقت نفسه استالمه  دون حدوث خس
ــيع في  ــق ناري كما أش ــه على طل ــوي بداخل ــرف يحت ألي ظ
ــى أن تكرار مثل  ــار خالل حديثه  إل ــائل إعالمية.كما أش وس
ــة لزعزعة األمن وخلط  ــتهدافات ما هي إال محاول هذه االس
ــية وطالب في الوقت نفسه اجلهات األمنية  األوراق السياس
ــذه األفعال  ــك اجلهات املتورطة به ــف تل ذات العالقة لكش
ــزاب تتعرض منذ  ــرات بعض األح ــوه إلى أن مق ــة. ون اإلرهابي
ــع قوات أمنية  ــها مت وض ــام لهجمات متكررة وعلى أساس أي
حلمايتها لكنها انسحبت يوم احلادث لألسف وجرى ما جرى 
ــق من قبل اجلهات  ــتهداف للمنزل  مطالبا بالتحقي من اس
ــببت ترويعا  ــباب باعتبارها س ــن األس ــف ع األمنية والكش
ــاء قبل يومني  ــادت أنب ــذا وكانت قد أف ــا. ه ــني أيض للمواطن
باستهداف مقر تقدم بزعامة محمد احللبوسي ومن ثم مقر 
حليفه حتالف عزم بقيادة خميس اخلنجر فيما كان االنفجار 

الثالث مستهدفا منزل اخلنجر مبنطقة اليرموك في بغداد.
أيضا وكان مقر احلزب الدميقراطي في بغداد قد شهد اخلميس 
ــراء التي  ــلحا فيما تعرضت املنطقة اخلض ــتهدافا مس اس
ــتهداف بصواريخ أسفرت عن  تضم السفارة األمريكية الس
إصابة امرأة وطفل وسقط احد الصواريخ على مدرسة هناك 
ــب اإلعالم األمني.بعد ذلك قال القيادي في حتالف عزم  بحس
ــري حتالفي عزم وتقدم، يعد  ــتهداف مق أمجد الدايني، إن اس
ــار التحالفني والرؤى املشتركة بينهما لتشكيل  تهديداً ملس
ــو ذات املوقف املعلن بهذا  ــع األطراف األخرى، وه احلكومة م
ــترك بالعزم نتقدم  ــأن في البيان الصادر للتحالف املش الش

حول هذه األحداث.

ــى الكاظمي،  ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل ــتقبل رئي اس
ــا كاربيلوس  ــة جمهورية ليتواني ــس األحد، وزير خارجي ام
ــب الكاظمي في  ــبيرك والوفد املرافق له.وذكر مكت الندس
ــتعراض العالقات الثنائية  ــه جرى خالل اللقاء اس بيان، ان
ــبل تعزيزها، وتوطيد التعاون املشترك مع  بني البلدين وس
ــهد  عموم دول االحتاد األوروبي في مجاالت متعددة، كما ش
ــها  ــاالت اخملتلفة، وعلى رأس ــاون في اجمل ــث أوجه التع بح
ــاب واجلرمية  ــة اإلره ــال مكافح ــي، وفي مج ــب األمن اجلان
ــاء أفضل  ــراق لبن ــع الع ــس الوزراءتطلّ ــد رئي املنظمة.وأك
ــب االقتصادية  ــيما في اجلوان ــات مع ليتوانيا، والس العالق
ــتثمارية، وذلك في ظل قرار االحتاد األوروبي رفع اسم  واالس
ــدول عالية اخملاطر فيما يتعلّق بتمويل  العراق من قائمة ال
ــان تطوير التعاون  ــيل األموال.وناقش الطرف اإلرهاب وغس
في قطاع التعليم والبناء املؤسساتي، ومناقشة األوضاع 
ــد الكاظمي عليإميان العراق  ــة والدولية، حيث أك اإلقليمي
بضرورة اعتماد احلوار واحللول السلمية حلل النزاعات، وأنه 
ماضٍ في هذا النهج.وبحث اجلانبان سبل تخفيف معاناة 
العراقيني العالقني على حدود االحتاد األوروبي، وإيجاد أفضل 
ــن كرامتهم، ويراعي  ــكل الذي يضم الطرق إلنهائها بالش
ــانية.من جانبه نقل وزير اخلارجية  القوانني الدولية واإلنس
ــمية  ه دعوة رس الليتواني حتيات حكومته للكاظمي، ووجّ
ــان حكومته للخطوات  ــه لزيارة ليتوانيا، وأعرب عن امتن ل
ــرعية،  التي اتخذها العراق ملعاجلة حتدي الهجرة غير الش
ــاالً يحتذى به في معاجلة هكذا أزمات.  وأكد أنها كانت مث
وأشار إلى تطلع ليتوانيا لرفع مستوى التعاون بني البلدين، 
ــث جدياً  ــتعداد ليتوانيا للبح ــاالت، واس ــي مختلف اجمل ف
ــيق  ــول العراقيني إليها عبر التنس ــهيل دخ في آليات تس
ــلطات العراقية اخملتصة، وكذلك العمل  املشترك مع الس
ــرة للخطوط  ــتئناف الرحالت املباش ــة معوقات اس معاجل

اجلوية العراقية إلى أوروبا. 

بغداد /
بغداد /

ــن ان رئيس احلزب  ــف مصدر مطلع ، ع كش
ــعود بارزاني  ــتاني مس الدميقراطي الكردس
ابلغ حزب االحتاد الكردستاني بتقدمي مرشح 
ــال املصدر ، ان  ــة اجلمهورية.وق واحد لرئاس
ــح  ــغ بافل طالباني بتقدمي مرش ــي ابل بارزان
ــحني.  ــزول بـ اربعة مرش ــن الن ــد بدل م واح
ــي  ــاد الوطن ــغ االحت ــي ابل ــاف ان بارزان واض
بسحب برهم صالح مقابل سحب هوشيار 
مرشح احلزب اليمقراطي.ووفقا للمصدر فان 
ــيد ملنصب رئاسة  ــح لطيف رش بارزاني رش
ــت الذي اكد فيه عضو  اجلمهورية.وفي الوق

ــح  باالحتاد الوطني ان برهم صالح هو املرش
ــدد عضو  ــغل املنصب، ج ــاً لش ــر حظ االوف
ــتاني رفضه التجديد  بالدميقراطي الكردس
ــيح  ــار إلى ترش ــا أش ــح، فيم ــم صال لبره
ــرط واحد.ويقول عضو  ــيار زيباري بش هوش
االحتاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، 
ــح االوفر حظاً  ــم صالح ما زال املرش ان بره
ــس اجلمهورية.واضاف  ــب رئي ــغل منص لش
ــخصية االوفر  ــا زال الش ــم صالح م ان بره
ــب القوى  ــة من اغل ــر مقبولي ــا واألكث حظ
ــو ما زال  ــب، وه ــغل املنص ــية لش السياس
ــح  ــا للترش ــر حظ ــد واألوف ــح الوحي املرش
ــتحقاقنا االنتخابي  ــن اس ــاد ضم من االحت

ــغل منصب رئيس اجلمهورية.اما احلزب  لش
ــتاني، فقد جدد رفضه  الدميقراطي الكردس
ــة  ــب رئاس ــح مبنص ــم صال ــد ل بره التجدي
اجلمهورية العراقية، فيما أشار إلى ترشيح 
ــال عضو  ــرط واحد.وق ــيار زيباري بش هوش
احلزب، مهدي عبد الكرمي، إن املرشح ملنصب 
ــة اجلمهورية إذا لم يكن بالتوافق بني  رئاس
احلزبني الكرديني، وموافقة احلزب الدميقراطي 
الكردستاني بدرجة أساس، فلن مير.واضاف 
ــول فقط من قبل حزب  أن برهم صالح مقب
ــه  ــه، فيتج ــرار علي ــال مت اإلص ــاد، وح االحت
ــيار زيباري  ــيح هوش ــى ترش ــي إل الدميقراط

لرئاسة اجلمهورية.

بغداد /

أكد وزير اخلارجية األمريكي السابق مايك بومبيو ، 
أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس اإليراني قاسم 
سليماني، كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن 
ــال بومبيو في حديث لقناة فوكس  األمريكيني. وق
ــي جو بايدن إلى عدم  ــوز أنه دعا الرئيس األمريك ني
ــابق رونالد  ــام يهدد الرئيس الس ــاوض مع نظ التف
ترامب بالقتل انتقاما الغتيال سليماني.وحذر من 
ــتضاعف  أنه في حال مت اإلفراج عن أموال إيران، س
األخيرة من شبكتها اإلرهابية في الشرق األوسط 
ــدد حليفتنا  ــادح يه ــذا خطأ ف ــول العالم وه وح
ــات جديدة  ــران املاضي عقوب ــرائيل.وفرضت إي إس

على ٥١ مواطنا أمريكيا شاركوا في العملية ضد 
سليماني مبن فيهم رئيس جلنة رؤساء األركان مارك 
ميلي واملستشار السابق للرئيس األمريكي لألمن 
القومي روبرت أوبراين.وقالت وزارة اخلارجية اإليرانية 
ــات  ــة العقوب ــي قائم ــن ف ــخاص املذكوري إن األش
شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل 
ــم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل اإلرهابي  والدع
ــليماني.من جهته، قال البيت األبيض، في  ضد س
بيان له، إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت 
ــي ذلك أي فرد من  ــات على األمريكيني، مبن ف هجم
ــران عقوبات  ــخصا فرضت عليهم طه ــني ٥١ ش ب
ــبب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة  بس

مسيرة في بغداد عام ٢٠٢٠.

ــدتْ وزارة الصحة امتالكها وفرة كبيرة  أك
ــروس كورونا، في  ــات املضادة لفي باللقاح
وقت، كشفت فيه صحة السليمانية عن 
ــا بأوميكرون. ــتبه إصابته ١٠ حاالت مش

ــي وزارة الصحة  ــر التحصني ف ــال مدي وق
ــة  ــوي للصحيف ــراس املوس ــة ف االحتادي
ــني حالياً جتاوز  ــدد امللقح ــمية إن ع الرس
ــاً، منهم أكثر من ٨ ماليني و٦٦٨  ١٤ مليون
ألف ملقح بجرعة واحدة، و٥ ماليني و٨٠٠ 
ألف ملقح بجرعتني.وأشار إلى وجود وفرة 
ــازن، حيث  ــات في اخمل ــن اللقاح كبيرة م
ــن ٤٠ مليون  ــى أكثر م ــد العراق عل تعاق

جرعة، وصلت منها ٢٠ مليون جرعة حتى 
اآلن.وأضاف املوسوي أن أعداد امللقحني من 

أعمار ١٢ عاماً (طلبة املدارس) وصلت إلى 
ــة أولى، و١٣٠ ألفاً  ٤٠٠ ألف طالب كجرع
كجرعة ثانية.ولفت إلى أن الوزارة سخرت 
ــات  ــر اللقاح ــا لتوفي ــع إمكانياته جمي
ــن قبل منظمة الصحة العاملية  املقررة م
ــذا ينبغي على  ــد املوجات الوبائية، ل لص
ــك وأخذ التطعيم  ــتثمار ذل املواطنني اس
ــلبية للمتحورات.  ــار الس ــف اآلث لتخفي
ــك آليات  ــراق ميتل ــوي، أن الع ــني املوس وب
ــن  م ــات  للفحوص ــاً  وتقييم ــة  ومتابع
ــزة اخملتبرية  ــدث األجه ــر أح ــالل توفي خ
ــن جهته،  ــوع املتحورات.م ــخيص ن لتش
ــليمانية الدكتور  ــة الس ــال مدير صح ق
ــر صحفي إن  ــالل مؤمت ــاح هورامي خ صب

احملافظة بدأت تسجل زيادة في اإلصابات 
ــات اإلقليم، إذ  ــني محافظ ــى ب هي األعل
ــت عليه  ــاف عما كان ــاوزت ثالثة أضع جت
ــبوع املاضي.وأكد، أن احملافظة  خالل األس
ــة إصابة مبتحور  ــجل حتى اآلن أي لم تس
ــتبه بعشرة حاالت  أوميكرون، إال أنها تش
ــى اخملتبر املركزي  ــال فحوصاتها إل مت إرس
ــد منها.وذكر هورامي، أن  في بغداد للتأك
ــة في تصاعد،  ــدد امللحقني في احملافظ ع
ــة يوم أمس ٣٢٦ ألفاً و٤٢٥  حيث بلغ لغاي
ــادة األعداد  ــوح لزي ــاك طم ــاً، وهن مواطن
خالل األيام املقبلة لنتمكن من مواجهة 
ــروس كورونا ونقلل عدد  أي متحور من في

الوفيات.

ــاء إلزامية  ــة إلغ ــة التركي ــت وزارة الداخلي أعلن
ــات احلياة  ــن قطاع ــدد م ــا في ع ــص كورون فح
ــالد، بناء على  ــة واالجتماعية في الب االقتصادي
ــع لوزارة الصحة. ــات اجمللس العلمي التاب توصي

ــخاص  ــم أنه تقرر إعفاء األش ــاء في التعمي وج
ــاد ل كورونا أو لم  ــوا اللقاح املض ــن لم يتلق الذي
ــم يتعرضوا  ــات الالزمة ول ــوا تلقي اجلرع يكمل
ــا األخيرة،  ـــ١٨٠ يوم ــروس في ال ــة بالفي لإلصاب

ــرط إبراز فحص كورونا للتنقل احمللي بني  من ش
ــل الطائرات  ــل العام مث ــائل النق الواليات بوس
واحلافالت والقطارات.وورد في التعميم تقرر أيضا 
ــرط املسحة خالل املشاركة  إعفاء هؤالء من ش
ــينما  ــي فعاليات مختلفة مثل احلفالت والس ف
ــحة  املس ــرط  ش ــم  التعمي ــرح.وألغى  واملس
ــة كاملعلمني  ــدارس وزارة التربي ــني في م للعامل
وسائقي حافالت الطالب واملستخدمني، وكافة 
ــة وأماكن العمل  ــي الدوائر احلكومي العاملني ف

اخلاصة.

ــالح االمني توصياتها وتقريرها  قدمت جلنة االص
ــيادة،  للس ــن  الضام ــي  االمن ــالح  االص ــان  بش
ــني   ــراء االمني ــن اخلب ــة م ــف مجموع ــد عك فق
ــكل طوعي ومهني على عقد  والعسكريني وبش
ــة وطوال  ــات متواصل ــرة اجتماع ــر من عش اكث
ــم عمل املنظومة  ــهر الثالث املاضية لتقيي االش
االمنية وتشخيص اخللل فيها واقتراح املعاجلات 
ــة وزير االمن  ــرأس اللجن ــول الالزمة لها.وت واحلل
ــبق الدكتور شروان الوائلي.وقدمت  الوطني االس
ــن  االم ــار  مستش ــور  بحض ــا  تقريره ــة  اللجن
ــي املبادرة الدكتور   ــم االعرجي وراع القومي قاس
ــان االخرى .  ــاء اللج ــم بحر العلوم ورؤس ابراهي
ــة والتي متثلت  ــل اللحن ــد مت عرض نتائج عم وق

ــات  ــيادي واملؤسس بتوصيات لصانع القرار الس
ــة املصالح العليا  ــة وفق جدول اعدته جلن املعني
ــتخلص واف  ــب االلولويات اضافة الى مس لترتي
ــة مت  ــي ختام اجللس ــالح االمني.وف ــة االص ملهم
ــيادة تثمينا وعرفانا  ــاركني  بدرع الس تكرمي املش
جلهودهم وحرصهم الوطني . ومن اجلدير بالذكر 
ت مايقارب (٢٢ ) خبيرا  من كافة  ــة ضمّ ان اللجن
ــمرگة  ــكرية والبيش القطاعات االمنية والعس
واحلشد الشعبي.وتأتي مبادرة السيادة الوطنية 
في سياق مشروع (ازمة العراق سياديا) الذي تبناه 
ملتقى بحر العلوم للحوار  ومعهد العلمني للدر 
ــان ( املصالح  ــل باقي اللج ــات العليا.وتواص اس
ــتورية  ــية واالقتصادية والدس العليا، والسياس
ــتكمال  ــريعية واجملتمعية)  اعمالها الس والتش

وثيقة السيادة الوطنية في القريب العاجل.
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ــادر عن مصادر مطلعة  ونقلت املص
ــة  ــداً تفاوضياً برئاس ــا إن وف قوله
ــداد قريباً  ــي بغ ــيكون ف ــاري س زيب
ــة اجلمهورية  ــث منصب رئاس لبح
ــة  الكردي ــاركة  املش ــكل  وش
ــا  ــو م ــة، وه ــة املقبل ــي احلكوم ف
ــي  الوطن ــاد  االحت ــة  حفيظ ــر  يثي
ــن  ــوف م ــذي يتخ ــتاني ال الكردس
ــش الدور الكردي في احلكومة  تهمي
ــد النائب عن  املقبلة. من جانبه أك
ائتالف دولة القانون، عارف احلمامي، 
ــيقي القاطع  ــار التنس ــض االط رف
ــاري ملنصب  ــيار زيب ــيح هوش لترش

ــة اجلمهورية، من قبل املكون  رئاس
ــي في تصريح  ــال احلمام الكردي.وق
ــيقي اآلن في طور  ، إن اإلطار التنس
ــت أركانها  ــات، وإذا اكتمل التحالف
بالطرق الشفافة واخللق السياسي 
ــيتم  فس ــية  السياس ــرفية  والش
واملوافقة  حينها مناقشة األسماء 
ــيتم التفاهم  ــا، مبينا انه س عليه
ــماء مرضية  ــل إلى أس حلني التوص
ومقبولة لدى اجلميع.وأضاف نتساءل 
اين الصياح الذي يندد مبقولة اجملرب 
ال يجرب، مشدداً بقوله سنكون أول 
الرافضني لترشيح الزيباري لرئاسة 

ــاً  حالي ــات  خالف ــدور  اجلمهورية.وت
ــى اختيار  ــت الكردي عل ــل البي داخ
ــة اجلمهورية  ــح ملنصب رئاس مرش
ــاد الوطني  ــزب االحت ــة، فح العراقي
ــا يلوح  ــح، فيم ــم صال ــح بره يرش
احلزب الدميقراطي بترشيح هوشيار 
زيباري للمنصب حال استمر االحتاد 
على صالح.وكان مجلس النواب قد 
ــح  أعلن االثنني عن فتح باب الترش
ــة العراق.  ــس جمهوري ــب رئي ملنص
ــر بحث رئيس مجلس  من جانب آخ
ــى الكاظمي، امس  ــوزراء مصطف ال
ــة الليتواني  األحد، مع وزير اخلارجي

ــبل تخفيف  ــد املرافق له، س والوف
ــني على  ــني العالق ــاة العراقي معان
ــاد األوروبي.وقال مكتب  ــدود االحت ح
ــتقبل  اس ــر  األخي إن   ، ــي  الكاظم
ــة ليتوانيا  ــة جمهوري ــر خارجي وزي
ــد  والوف ــبيرك  الندس ــوس  كاربيل
ــاء  ــالل اللق ــرى خ ــه، وج ــق ل املراف
ــات الثنائية بني  ــتعراض العالق اس
ــا، وتوطيد  ــبل تعزيزه ــن وس البلدي
ــوم دول  ــترك مع عم ــاون املش التع
االحتاد األوروبي في مجاالت متعددة.

ــان، بحث  ــاء، وفق البي ــهد اللق وش
ــاالت اخملتلفة،  أوجه التعاون في اجمل

ــب األمني، وفي  ــها اجلان وعلى رأس
واجلرمية  ــاب  اإلره ــة  مجال مكافح
ــس الوزراء  ــث أكد رئي املنظمة، حي
ــع العراق لبناء أفضل العالقات  تطلّ
ــيما في اجلوانب  ــع ليتوانيا، والس م
ــك  ــتثمارية، وذل ــة واالس االقتصادي
ــي رفع  ــاد األوروب ــرار االحت ــي ظل ق ف
اسم العراق من قائمة الدول عالية 
اخملاطر فيما يتعلّق بتمويل اإلرهاب 
ــش الطرفان،  ــيل األموال.وناق وغس
ــي قطاع التعليم  تطوير التعاون ف
ــة  ومناقش ــاتي،  املؤسس ــاء  والبن
ــة والدولية، حيث  األوضاع اإلقليمي

ــان العراق بضرورة  أكد الكاظمي إمي
اعتماد احلوار واحللول السلمية حلل 
النزاعات، وأنه ماضٍ في هذا النهج.

ــف  ــبل تخفي ــان، س ــث اجلانب وبح
ــني على  ــني العالق ــاة العراقي معان
حدود االحتاد األوروبي، وإيجاد أفضل 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــرق إلنهائه الط
ــم، ويراعي القوانني  يضمن كرامته
ــه،  جانب ــانية.من  واإلنس ــة  الدولي
ــر اخلارجية الليتواني حتيات  نقل وزي
ه دعوة  ــي، ووجّ ــه للكاظم حكومت
ــا، وأعرب  ــمية له لزيارة ليتواني رس
ــه للخطوات  ــان حكومت ــن امتن ع

ــراق ملعاجلة حتدي  ــي اتخذها الع الت
ــرعية، وأكد أنها  ــرة غير الش الهج
ــذى به في معاجلة  كانت مثاالً يحت
هكذا أزمات.وأشار إلى تطلع ليتوانيا 
ــتوى التعاون بني البلدين،  لرفع مس
ــتعداد  ــاالت، واس ــي مختلف اجمل ف
ــات  ــي آلي ــاً ف ــث جدي ــالده للبح ب
تسهيل دخول العراقيني إليها عبر 
ــترك مع السلطات  ــيق املش التنس
ــة، وكذلك العمل  ــة اخملتص العراقي
معاجلة معوقات استئناف الرحالت 
املباشرة للخطوط اجلوية العراقية 

إلى أوروبا.
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ــط  ــق فريق نادي نفط الوس حق
ــتحقا على  ــي، فوزا مس الرياض
ــم،  ــادي القاس ــق ن ــه فري ضيف
ــي، ضمن  ــبت املاض ــاء الس مس
ــعة  التاس ــة  اجلول ــات  منافس
عشر واألخيرة من املرحلة األولى 
ــاز لكرة  ــي املمت ــدوري العراق لل

القدم.
ــاعة  ــت املباراة في الس وانطلق
ــابعة والنصف مساء على  الس
ــف الدولي، وانتهت  ملعب النج
بفوز نفط الوسط على القاسم 

بنتيجة ٤-١.
ــط هدفه  ــط الوس ــجل نف وس
ــم  ــجاد جاس االول عن طريق س
ــي الدقيقة  ــي الدقيقة ١٦، وف ف
ــدف  ه داودا  ــي  دمي ــجل  س  ٢٦
التعديل للقاسم، وفي الدقيقة 
ــط  ــجل العب نفط الوس ٣٥ س
ــط  ــه نف ــي لفريق ــدف الثان اله
ــط، لينتهي الشوط االول  الوس
ــط بهدفني  ــط الوس ــدم نف بتق

لهدف.
ــوط الثاني وفي  ــع بداية الش وم
ــاراة  ــن املب ــن زم ــة ٤٩ م الدقيق
ــم  الرحي ــد  عب ــد  مهن ــجل  س
ــط،  ــدف الثالث لنفط الوس اله

ــي الدقيقة الثالثة من الوقت  وف
ــجل  ــدل الضائع س ــب ب احملتس
ــع  ــدف الراب ــط اله ــط الوس نف
ــق الالعب عبد  ــر عن طري واالخي

العباس اياد.
ــط  ــذا الفوز قفز نفط الوس وبه
ــوز اليوم  ــف بعد ف ــز الوصي ملرك
ــة، بينما جتمد  ــد ٣٧ نقط برصي
ــم عند النقطة ٢٠  رصيد القاس
ــن جانب اخر خيّم  باملركز ١٣. م

ــاراة في  ــع مب ــى راب ــادل عل التع
انطالقة اجلولة التاسعة عشر، ، 
ضمن منافسات الدوري العراقي 
ــرت  القدم.وج ــرة  لك ــاز  املمت
ــيّ القوة اجلوية  ــاراة بني فريق املب
ــعب  والصناعة على ملعب الش
ــادل  بالتع ــت  وانته ــي،  الدول

اإليجابي بهدف لكل منهما.
ــة اوال في  ــوة اجلوي ــجل الق وس
ــق الالعب  ــة ٢٦ عن طري الدقيق

ــت  الوق ــي  وف ــش،  باي ــم  ابراهي
ــع  الضائ ــن  م ــدالً  ب ــب  احملتس
للشوط االول استطاع الصناعة 
ــق ركلة جزاء  ــل عن طري التعدي
ــب حيدر  الالع ــاح  بنج ــا  نفذه

حسني.
ــة  ــع اجلوي رف ــة  النتيج ــذه  وبه
رصيده للنقطة ٣٤ باملركز الرابع، 
ــة رصيده للنقطة  ورفع الصناع

٢٤ باملركز التاسع.

ــة االدارية لنادي  ــت الهيئ أعلن
زاخو  أن الالعب العراقي ياسر 
ــق ألنه  ــيغادر الفري ــم س قاس

بصدد التعاقد مع نادٍ أوروبي.
وقال عضو ادارة النادي ومشرف 
ــإن «مباراة  ــق طه زاخولي الفري
الالعب الدولي ياسر قاسم مع 
ــان    ــادي زاخو أمام نفط ميس ن
األحد ستكون اخر لقاء له في 
الدوري العراقي كونه سينتقل 

لالحتراف في أوروبا».

ــيغادر  ــم س ــاف ان «قاس واض
زاخو متوجها للدوري االسباني 
ــى عرض من  ــد حصوله عل بع
ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــد اندي اح
ــف  ــباني، إال أنه لم يكش االس
ــني امتام  ــادي حل ــم الن ــن اس ع

التعاقد».
ــي ان «التعاقد  ــح زاخول واوض
ــاالت  االنتق ــالل  خ ــيتم  س
الشتوية التي يحق من خاللها 
الالعب االنتقال من نادي الخر».
ــم  ــر قاس ــار الى ان «ياس واش

التي  ــو  ــيودع جماهير زاخ س
آزرته  ــة كونها  بالوفي وصفها 

مع بداية دخوله للنادي».
ــو لم تقف  ــني ان «ادارة زاخ وب
ــب  الالع ــات  طموح ــام  ام
ــراءات  ــه كل االج ــهلت ل وس

اخلاصة بالعقد».
ــو يوم  امس  وضيّف فريق زاخ
ــان في  االحد فريق نفط ميس
ــات املرحلة االولى  اخر مواجه

لدوري الكرة املمتاز .

ــرة القدم، علي جبار،  ــد النائب االول لرئيس االحتاد العراقي لك اك
ــه املقبل موضوع  ــيناقش في اجتماع ــد، ان االحتاد س امس االح
ــني احملترفني غير العراقيني في الدوري املمتاز وتأثيرهم على  الالعب
ــيناقش في االجتماع  ــني احملليني. وقال جبار  ان «االحتاد س الالعب
املقبل عدد الالعبني احملترفني في الدوري املمتاز لكرة القدم والذي 
ــة منهم يشاركون في  ــتة العبني لكل فريق خمس مت حتديده بس
اللعب مع وجود سادس على دكة االحتياط، بحسب ما سمح به 
االحتاد السابق، وهذا امر خطير جدا وينعكس سلباً على الالعبني 
ــل تقليص هذا  ــنناقش في االجتماع املقب ــني». وأضاف «س احمللي
ــح اجملال أمام العبني وإظهار املوهبة العراقية في كرة  العدد لفس

القدم».

اعلنت ادارة نادي القوة اجلوية 
الرياضي عن موافقتها على 
ــا  فريقه ــدرب  م ــتقالة  اس
ــل،  راضي شنيش ــروي،  الك
عقب تعادل الفريق مع فريق 
منافسات  ضمن  الصناعة، 
ــعة عشر من  التاس اجلولة 
الدوري العراقي املمتاز لكرة 

القدم.
ــي  االعالم ــق  املنس ــال  وق
ان  ــد،   ــالء محم ــادي ع للن

ــتقالة  اس قدم  ــل  «شنيش
ــا عن  ــذر فيه ــمية يعت رس
تكملة املشوار مع الصقور 
ــد تعادله االخير مع نادي  بع

الصناعة بنتيجة ١-١».
ــدم  ق ــل  «شنيش ان  ــني  وب
ــت  ــتقالته واالدارة وافق اس
ــه»،  لرغبت ــة  تلبي ــا  عليه
«االدارة  ان  ــى  ال ــيرا  مش
بالبحث عن مدرب  ــتبدأ  س
ــادة الفريق خلفا  بديل  لقي
ــة  املرحل ــي  ف ــل  لشنيش

الثانية من الدوري املمتاز».

ــة  الطاولة  ــادي احلل قلب ن
ــرطة بالربع  ــى نادي الش عل
ــه  علي ــب  ليتغل ــر  االخي
ــي دوري  ــة (٧١-٦٨) ف بنتيج
ــب  وتغل ــاز.  املمت ــلة  الس
احللة  ــادي  ن االرض  اصحاب 
على نادي الشرطة بنتيجة 
ــت  كان ان  ــد  بع  (٧١-٦٨)
نادي  ــير لصالح  املباراة تس
ــرطة حيث استطاعوا    الش
انهاء الفترة االولى بنتيجة 
ــرة  الفت ــهدت  وش  .(٢١-١٤)
الثانية ايضا تفوق الضيوف 

ــتمر  ــة (٤١-٣٦)، واس بنتيج
ــيع  ــرطة في توس نادي الش
ــالل الفترة الثالثة  الفارق خ
بنتيجة  لصاحلهم  لتنتهي 
(٦٠-٥٢) اال ان الفترة االخيرة 
ــاب  ــوة اصح ــهدت صح ش
الظفر  ليتمكنوا من  االرض 
ــي  وتنته ــاراة  املب ــاط  بنق
ــادي احللة  ــوق ن ــاراة بتف املب
ــد  ــة (٧١-٦٨) ليحص بنتيج
ــة لقب  ــادي احلل ــرف ن محت
افضل العب في املباراة بعد 
ــة و ١٠  ــجل ٣١ نقط ان س
ــت خالل  ــد و٥ اسيس ريباون

املباراة.
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نفى املشرف على املنتخب 
ــدم،  الق ــرة  لك ــي  العراق
ــا تتداوله  يونس محمود، م
ــأن  بش ــالم  اإلع ــائل  وس
ــماء  ألس النهائية  القائمة 
ــب العراقي،  ــني املنتخ العب
ــة لم يتم  ــدا ان القائم مؤك
ــة اآلن.  ــا لغاي ــالن عنه اإلع
ــود  إن «القائمة  وقال محم
ــي  ــماء العب ــة ألس النهائي
ــيتم  س العراقي  ــب  املنتخ
اإلعالن عنها قريبا جدا بعد 
ــب  للمنتخ األول  ــع  التجم

اليوم االثنني».
ــن  م ــتغرب  «نس ــاف  وأض
ــائل االعالم التي  بعض وس
ــني  ــد العب ــتدعي وتبع تس
ــاد مع أن  ــان االحت وعلى لس

ــات املدرب  ــن صالحي هذا م
باستثناء مالحظات  حصراً 

ــدرب وله اخليار  نقدمها للم
ــا أو رفضها  ــذ به ــي األخ ف

بحسب قناعته». وأشار إلى 
ــاء كثيرة يتم  ــاك أنب ان «هن

ــأن إبعاد العبني  تداولها بش
ــن، وآخرها إبعاد  ودعوة آخري

احملترف الشاب علي احلمادي 
ــني  ــن الالعب ــد م ــذي يع ال
اجليدين وله مستقبل واعد 
مع املنتخب العراقي، ونحن 
ــادي  ــتبعاد احلم ــي اس ننف
ــنه بحسب  بداعي صغر س
ــائل االعالم».  ــا ذكرت وس م
وتابع محمود «كبار الالعبني 
ــتوى العالم بدأوا  على مس
ــم  منتخباته ــع  م ــباباً  ش
ــزوا  ومتي ــوا  وجنح ــة  الوطني
ان  ــد  واك ــر».  كبي ــكل  بش
«مدرب املنتخب بيتروفيتش 
وصل بغداد  وسيكشف عن 
ــكيلة املنتخب ملباراتي  تش
ــان، ومن املؤمل ان  إيران ولبن
ــو املنتخب في  يتجمع العب
ــرافه  بغداد اليوم   حتت اش
ــي  الفن ــاز  اجله ــراف  واش

املساعد».

ــةِ  اإلداريّ ــةُ  الهيئ ــرت  عبّ
 ، ــيّ الرياض ــزوراءِ  ال ــادي  لن
ــتيائِها الشديدِ مما  عن اس
ــاراةِ الفريقِ  ــي مب حصلَ ف
أمام النجفِ ضمن مبارياتِ 
اجلولةِ التاسعةِ عشرة، من 
» قالت  ــحَ حتكيميّةٍ «فضائ
رقت» نقاطَ املباراةِ،  إنها «سَ
ــرج  يخ ــا  فريقه ــل  وجع

«الظاملة».  التعادلِ  بنقطةِ 
ــي  ف ــادي  الن إدارةُ  ــدت  وأك
ــدثَ كان  ــا ح ــان   أن «م بي
 ، ــى الكلمةِ ــةً مبعن فَضيحَ
ــد  بع  ، ــعُ اجلمي ــاهدها  ش
ــا بهدفني في  ــدمِ فريقن تَق
الشوطِ األول، قبلَ أن يعودَ 
ــوطِ  فريقُ النجف في الش
ــجيلِ هدفني  ــي بتس الثان
ــدفُ  اله ــرعيني،  ش ــر  غي

ــاً،  ــلالً واضح األول كان تس
ــن  ــي كان م ــدفُ الثان واله
، ولم تكن هناك  ركلةِ جزاءٍ
ــى العبنا،  ــةِ يدٍ عل أيُ ملس
ــا ثمنَ صفارةٍ  ليدفعَ فريقن
، لم يكن  ظاملةٍ حلكمٍ دوليّ
باراةٍ  ــي مُ ــاً وعادالً ف منصف
ــداً،  ــةٍ ج ساس ــةٍ وحَ مهم
ــن ركلةِ  ــد أن تغاضى ع بع
حيحةٍ لفريقنا في  جزاءٍ صَ

الشوطِ الثاني».
ــةُ اإلداريّة  ــت الهيئ  وطالب
ــزوراءِ جلنةِ احلكامِ  لنادي ال
في االحتادِ العراقيّ بـ»إعادةِ 
ــكامِ  ــميةِ احل ــرِ بتَس النظ
ــةٍ  هم مُ ــاتٍ  مباري ــذا  لهك
والتي باتت ال تتحمل اخلطأَ 
البَحثِ  رحلةِ  إطالقاً، في مَ

عن نِقاطِ الفوز».
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

 حيث قاربنا الشهرين منذ آخر مباراة لنا امام سوريا في تصفيات 
ــهر  ــي دولة قطر بداية ش ــتقام ف ــة التي س ــم القادم كأس العال
ــب الوطني  ــوم لم يتجمع املنتخ ــام احلالي وللي ــمبر من الع ديس
ــاد املركزي للعبة بأن  ــى ولو مرة واحدة وأعلن االحت ــرة القدم حت لك
ــل مباراتنا  ــهر  اي قب ــيتجمع يوم ( ١٧ ) من هذا الش ــب س املنتخ
ــل الزمني بأن نكون او  ــران نعم هي بحق الفاص ــة لنا مع اي املقلق
ــه ونائبه وحتى اعضائه في  ــون بعد ان وضعنا االحتاد برئيس ال نك
ــمى  ــاؤل هل هذا يس ــة املدفع كما يقال لكني من باب التس فوه
اعدادا للمنتخب بعشرة ايام ؟ أين املباريات التجريبية واين االعداد 
الفني الذي سوف يستحصل من هذه العشرة أيام أما كان األحرى 
باالحتاد تفريغ الالعبني من انديتهم وجتميعهم بقرار ملزم لالندية 
ــكر خارجي وداخلي واليوم الكل يعرف من  وتهيئة الالعبني مبعس
ــتثناء بعض  ــني ان دورينا ال يلبي الطموح باس ــور واإلعالمي اجلمه
ــزوراء اهمل االحتاد  ــا مباراة اجلوية وال ــيكو وآخره مباريات الكالس
ــه يضع  ــوأ من احلرج نفس ــذا األمر ومن وضع حرج إلى وضع اس ه
ــوب فيه من اجلمهور  ــالن مدان وغير مرغ ــه فيه وهو ل االحتاد نفس
ــؤون املنتخب وفقدان هويته التي كانت   واالعالم بفعل ما حل بش
ــر بخير  ــد القاصي والداني ومن يعتقد ان القادم يبش معروفة عن
للمنتخب في ظل هذا االعداد الفقير هو على وهم كبير .مسكني 
ــر  ــبوع والبعض ينش ــذا اجلمهور وهذا اإلعالم منذ اكثر من اس ه
ــب احلبيبية مع منتخب  ــة للمنتخب .على ملع عن مباراة جتريبي
ــعاف  أوغندا وكأن منتخب أوغندا ميتلك من املؤهالت الكاملة الس
ــد تكون في هذا صحة  ــية له   ق ــب وتهيئة األجواء النفس املنتخ
ــع منتخب أوغندا فهذا  ــه الفنيون في االحتاد لكن م ــا يذهب الي مب
ــي العيون للمنتخب  ــذا اللقاء لذر الرماد ف ــا يجعلنا نقول ان ه م
ــا وقد خرج من  ــكاس منتخبات افريقي ــح ل اوغندا حتى لم يترش
ــا منتخب أوغندا  ــبق ان زارن ــه في تصفيات القارة وس اول مباريات
ــي ثمانينات القرن املاضي ولعب مع املنتخب وفاز فيها منتخبنا  ف
واحلقيقة ال اتذكر نتيجتها وحاولت أن أحصل من بعض اإلعالميني 
ــابقا  ــف خوانة  قلنا س عن نتيجة املباراة لكن أيضا الذاكرة لالس
والكالم واإلعادة ال ينفعان ملن ال يريد اإلصغاء   ملاذا  ال نعيد ونفعل  
البروتوكوالت مع دول كانت لنا معهم اتفاقيات  جتدد كل فترة من 
الزمن لالضافات عليها وكانت دول لها مكانتها حتط الرحال  على 
ــعب الدولي ومنها االحتاد السوفيتي روسيا حاليا  أدمي ملعب الش
ــلوفاكيا  ــويد وجيكوس ــرقية وجمهورية بولندا والس واملانيا الش
ــذه البلدان وهذه  ــكر في ه حاليا صربيا حيث كان منتخبنا يعس
ــات العراقية ومنها الوطني  ــل لنا مدربيها للمنتخب البلدان ترس
ــوى تأمني  ــل الدولة العراقية اي عقود لهؤالء املدربني س وال تتحم
راتب  شهري وسيارة صغيرة للمدرب لتنقالته وكذلك السكن أما 
ــؤولون يعرفون كيفية عملية  ــي فندق هكذا كان املس في دار او ف
ــباب بلدنا اآلن نحسب لقاء اوغندا اعداد  االستفادة والتأهيل لش
ــيكون التجريب على  ــع قوة له وس ــيكون داف فني للمنتخب وس
اكثر من (٣٥)العبا وال نعرف كيف سيكون االنسجام بني الالعبني 
ــؤولون عن كل  ــم يكن الالعبون مس ــا بينهم  ل ــات فيم والتفاهم
ــى يومنا هذا ونتمنى  ــرت من اول التصفيات ال ــات التي ج اإلخفاق
من جمهورنا الوقوف مع منتخبنا بالكلمة الطيبة وترك السباب 
ــل االجتماعي من   ــتغالل  صفحات التواص ــتيمة وعدم اس والش
االنتقاص من مجهودهم القادم وهم بشر وعلينا احترامهم وهذا 
ــا احلالية وما  ــئنا أم أبينا مرحلتن ــا احلالي وعلينا تقبله ش وضعن
تبقى من االربعة مباريات لنا ستكون صعبة للغاية علينا تقبلها 

بدون خجل فهذا واقعنا وعلينا الرضا به.

موقعتا ايران ولبنان 

هل نحن اهل لها؟
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بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــدء تنفيذ  ــبت ب ــدت الصني امس االول الس  أك
ــتراتيجية مع إيران لتعزيز التعاون  اتفاقية إس
ــني البلدين، في وقت  ــي ب االقتصادي والسياس
ــات األميركية على  ــني العقوب ــه بك ــد في تنتق
ــاق العام  ــران االتف ــني وإي ــت الص طهران.ووقّع
ــنوات من احملادثات. ومن املقرر أن  املاضي بعد س
ــعة النطاق عدة  ــراكة الواس تشمل هذه الش
قطاعات ومنها الطاقة واألمن والبنى التحتية 
ــة الصيني وانغ  ــن وزير اخلارجي واالتصاالت.وأعل
يي ونظيره اإليراني حسني أمير عبد اللهيان بدء 

تنفيذ اتفاق الشراكة خالل لقاء في ووشي شرق 
ــوزارة اخلارجية  ــب بيان ل الصني اجلمعة، بحس
ــن التفاصيل  ــر م ــر الكثي ــم تُنش الصينية.ول
ــاق ولكن صحيفة نيويورك تاميز  حول هذا االتف
ــيؤمن للصني  ــد ذكرت في ٢٠٢٠ أنه س كانت ق
ــب مسودة  إمدادات منتظمة من النفط، بحس
ــى الصحيفة.وتعتبر  ــربت إل ــي سُ ــاق الت االتف
ــة األولى وإحدى  ــران التجاري ــريكة إي الصني ش
أكبر مشتري نفط هذا البلد قبل إعادة الرئيس 
االميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات 

من جانب واحد على إيران عام ٢٠١٨.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــرة  ــية، إن ١١ طائ ــاع الروس ــت وزارة الدف قال
ــت  بنقل قوات  ــية قام ــكرية روس نقل عس
ــتان، إلى مطار  ــن كازاخس ــالم م حفظ الس
ــكو.وأضافت  ــكي» قرب موس «تشكالوفس
ــر طائرات  ــوزارة في بيان لها: «وصلت عش ال
ــكري بالقوات  ــل العس ــة لطيران النق تابع
ــراز إيل-٧٦، وعلى متنها عناصر  اجلوية من ط

ــية التابعة لقوات  قوات اإلنزال اجلوي الروس
ــة معاهدة  ــالم اجلماعية مبنظم حفظ الس
ــار  ــتان مط ــن كازاخس ــي، م ــن اجلماع األم
ــكو». ــن موس م ــرب  بالق ــكي  تشكالوفس

ــل  نق ــرة  طائ ــت  وصل ــابق  س ــت  وق ــي  وف
ــية إلى نفس املطار قادمة من  عسكري روس
كازاخستان وعلى متنها مجموعة من رجال 

حفظ السالم الروس.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــان رياض  ــم مصرف لبن  قال حاك
ــعى لتعزيز  ــالمة إن البنك يس س
الليرة اللبنانية مقابل الدوالر بعد 
أن انخفضت إلى مستوى قياسي 
ــار احتجاجات  ــبوع مما أث هذا األس
ــعار  األس ــاع  ارتف ــى  عل ــدة  جدي
ــار االقتصاد.وتراجعت قيمة  وانهي
ــدت بالفعل أكثر  ــي فق الليرة الت
ــن قيمتها مع بدء  ــن ٩٠ باملئة م م
ــي لبنان عام ٢٠١٩  األزمة املالية ف
إلى أكثر من ٣٣ ألفا هذا األسبوع، 
لكنها ارتفعت منذ ذلك احلني إلى 

ــة املاضي  ــو ٢٧٢٠٠ يوم اجلمع نح
ــت الدوالر  ــنوات مت تثبي ــدة س .ولع
ــرة. وفي عام  ــقف ١٥٠٠ لي عند س
ــي التراجع  ــرة ف ــذت اللي ٢٠١٩ أخ
ــاع املواطنني إلى  ــت ثالثة أرب ودفع
ــال حاكم مصرف  ــة الفقر.وق هاوي
لبنان لرويترز بعد أن أصدر املصرف 
ــمح  ــم رقم ١٦١ الذي يس التعمي
ــدوالر األميركي  ال ــراء  للبنوك بش
ــقف محدد على  الورقي من دون س
منصة صيرفة «تهدف هذه املبادرة 
ــوق الصرف  إلى احلد من تقلبات س

وتعزيز قيمة الليرة أمام الدوالر».

جنيف / وكاالت / البينة الجديدة
ــى األقل منذ  ــخاص عل ــل ١٠٨ أش ت  قُ
مطلع كانون الثاني في ضربات جوية 
ــنّتها  ــوات اإلثيوبية ش ــد أن الق يُعتق
على إقليم تيغراي، وفق ما أعلنت األمم 
املتحدة اجلمعة متحدثةً عن احتمال 
أن تكون جرائم حرب قد ارتُكبت.كما 
حذرت األمم املتحدة من كارثة إنسانية 
ــة، حيث  ــق في املنطق ــوح في األف تل
ــك عمليات توزيع املواد الغذائية  توش

ــني العام لألمم  ــى التوقف.وقال األم عل
ــى  ــش عل ــو غوتيري ــدة أنطوني املتح
ــف القتال  ــد األطراف وق ــر «أناش تويت
ــى كل من  ــب عل ــكاله. يج ــكل أش ب
ــاعدات اإلنسانية أن  يحتاج إلى املس
ــرع وقت ممكن. حان  يتسلمها في أس
ــوار واملصاحلة».وفي  ــدء احل ــت لب الوق
ــم  ــت املتحدثة باس ــابق قال وقت س
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
إليزابيث ثروسيل «نحن قلقون حيال 

ــات كثيرة ال نزال نتلقاها حول  معلوم
ــر ممتلكات  ــني وتدمي ــا املدني الضحاي
ــات اجلوية على  ــة نتيجة الضرب مدني
منطقة تيغراي في إثيوبيا».وأوضحت 
في مؤمتر صحافي دوري تعقده وكاالت 
ــن ١٠٨ مدنيني  ــا ال يقلّ ع ــة أن «م أممي
ــذ مطلع  ــرون من ــرح ٧٥ آخ ــوا وجُ تل قُ
ــد تكون  ــات جوية ق ــر ضرب ــام، إث الع
شنّتها القوات اجلوية اإلثيوبية» على 

هذه املنطقة.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 
طمأنت الواليات املتحدة عبر سفيرتها في 
بيروت دوروثي شيا احلكومة اللبنانية بأال 
ــى عقوبات تتعلق بخطط إمدادات  تخش
الطاقة من مصر عبر األردن فسوريا، وهي 
إمدادات ضرورية جرى االتفاق عليها العام 
ــني الدول  ــالل محادثات ب ــن خ ــي م املاض
الثالث.وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني 
جنيب ميقاتي إن سفيرة الواليات املتحدة 

أبلغت احلكومة أنه ينبغي أال تساورها أي 
ــات األميركية  ــن قانون العقوب مخاوف م
ــدادات  ــط تلقي إم ــق بخط ــا يتعل في م
ــعى  ــن دول باملنطقة.وتس ــن الطاقة م م
ــى حزب اهللا  ــنطن لقطع الطريق عل واش
ــدى احلكومة وجلب  ــبق له أن حت الذي س
ــزز من  ــي ذروة األزمة ع ــود ف ــحنات وق ش
خاللها نفوذه وفتح منافذ أوسع للتدخل 

اإليراني في لبنان.

دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــورات على  ذكرت وكاالت أنباء محلية ومنش
ــماع  ــل االجتماعي أنه مت س ــع التواص مواق
ــدن بغرب  ــي عدة م ــة ف ــارات قوي دوي انفج
ــس األحد، لكن  ــت مبكر من ام إيران في وق
ــارات .  ــة تلك االنفج ــرف بعد طبيع ــم تع ل

وبعد عدة حوادث مماثلة في األشهر القليلة 
املاضية، قالت السلطات إن اجليش اإليراني 
يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات اجلوية 
ــرائيل والواليات  ــر مع إس ــط تزايد التوت وس
املتحدة.وأكدت وكالة «صابرين نيوز» املقربة 
ــماع دوي  ــي س ــوري اإليران ــرس الث ــن احل م

ــا جنمت عن  ــا ذكرت أنه ــارات، لكنه االنفج
«مناورة للدفاع اجلو اإليراني الختبار أنظمة 
دفاع جديدة».ونقلت وكالة أنباء فارس شبه 
ــمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله إن  الرس
«صوتا مروعا» سمع لكن مصدره لم يتضح 
بعد. وأفاد املسؤول «في البداية ساد اعتقاد 

ــف رعدية  ــن عواص ــم ع ــوت ناج ــأن الص ب
بسبب األحوال اجلوية لكن هذا االحتمال مت 
استبعاده».وقال موقع ركنا اإلخباري اإليراني 
ــدة  على اإلنترنت وقناته على تليغرام إن «ش
الصوت في بعض األماكن هزت أبواب ونوافذ 

املنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم».
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عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــي القيادة  ــؤول ف ــن مصدر مس أعل
ــلحة األردنية  ــة للقوات املس العام
ــي، عن مقتل ضابط  – اجليش العرب
ــراد جراء إطالق نار فجر  وإصابة ٣ أف
ــمالية  امس األحد على احلدود الش
الشرقية للمملكة.وقال املصدر إنه 
ــاعة الرابعة من فجر  وفي متام الس
امس األحد، وعلى إحدى الواجهات 
ــرقية  الش ــمالية  الش ــة  احلدودي

ــن املهربني  ــة م ــت مجموع «أطلق
ــرس احلدود فتم  ــار على قوات ح الن
الرد باملثل وتطبيق قواعد االشتباك 
ــرار داخل  ــني إلى الف ــع املهرب مما دف
ــوري».وأضاف املصدر أن  العمق الس
ــتباك أسفر عن مقتل النقيب  االش
ــى اخلضيرات  ــني موس محمد ياس
ــراد مت إخالؤهم إلى  ــة ثالثة أف وإصاب
ــفى امللك طالل العسكري  مستش
ــم الصحية. ــري متابعة حالته وجت

وكشف املصدر، أنه وبعد تفتيش 
ــات كبيرة  ــة مت ضبط كمي املنطق
ــا إلى  ــدرة وحتويله ــواد اخمل ــن امل م
ــد املصدر أن  ــات اخملتصة.وأك اجله
القوات املسلحة األردنية - اجليش 
ــكل قوة وحزم  ــي، تتعامل ب العرب
ــلل أو محاولة  ــع أي عملية تس م
ــدود ومنع من  ــة احل ــب حلماي تهري
ــه العبث باألمن  ــول له نفس تس

الوطني األردني.
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كوليفيل / وكاالت / البينة الجديدة 
حرر أربعة أشخاص كانوا محتجزين 
ــة كوليفيل في  ــي كنيس في مدين ف

ــة، وخرجوا  ــاس األميركيّ والية تكس
ذ  تل منفّ جميعهم ساملني، في حني قُ
ــب بإطالق  ــذي كان يُطال العمليّة ال
بتهمة  ــة  مدان ــتانيّة  باكس ــراح  س
ــرطة  ــام الش ــالل اقتح ــاب، خ اإلره
للمكان.وأعلن قائد شرطة كوليفيل 
ــل الذي احتجز  ــكل ميلر أنّ الرج ماي
ــد «مات».  ــس ق ــي الكني ــن ف الرهائ
ــي إنّ «فريق  ــر صحاف ــي مؤمت وقال ف
ــس»  ــم الكني ــن اقتح ــر الرهائ حتري
ــم  ــات».وكان حاك ــه م ــتبه ب و»املش
ــن في وقت  ــاس غريغ أبوت أعل تكس
ــتُجيبَت»،  ــوات اس ــابق أنّ «الصل س
ــوا  ــن خرج ــع الرهائ ــا «جمي مضيفً
أحياء وساملني».وقال صحافيّون كانوا 
ــة إنّهم  ــي مكان الواقع موجودين ف
سمعوا دوي انفجار قوي وأعيرة نارية 

في الكنيس قبيل تصريح أبوت.

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيل أنها فككت «شبكة   أعلنت إس
ــران جتند  ــح إي ــل لصال ــس» تعم جتس
ــبكات  ش ــى  عل ــرائيليات  إس ــاء  نس
التواصل االجتماعي لتكليفهن الحقا 
مبهام مختلفة مثل احلصول على وثائق 
ــفارة األميركية. للجيش أو تصوير الس
ــني  ــاز األمن الداخلي (ش ــف جه وكش
ــاء  ــان أن العديد من النس ــت) في بي بي
ــزال هوياتهن  ــرائيليات الالتي ال ت اإلس

ــبوك من  ــرية، مت جتنيدهن عبر فيس س
ــر بأنه يهودي  ــل إيراني تظاه قبل عمي
يعيش في إيران ويُدعى «رامبود نامدار».
ــع  ــال م ــتمر االتص ــان «اس ــال البي وق
ــتبهات بناء على طلب رامبود من  املش
ــا امتنع  ــآب، بينم ــالل تطبيق واتس خ
ــورة عن  ــالل االتصاالت املص ــود خ رامب
ــرا  ــاء أن الكامي ــه، بادع ــف وجه كش
ــه ال تعمل».وأضاف البيان  ــي بحوزت الت
ــتبهن بأنه من  ــن اش ــم من أنه «بالرغ

ــما  ــة، إال أن قس ــتخبارات اإليراني االس
ــه ووافقن  ــن االتصال مع ــن واصل منه
لفن بها وحصلن  على تنفيذ مهمات كُ
ــتبه  ــى أموال منه».وواحدة من املش عل
بهن الرئيسيات في القضية امرأة ذات 
ــة حولون قرب  ــني عاما من مدين األربع
تل أبيب كانت على اتصال به منذ عدة 
ــام مختلفة منها  ــنوات. وقامت مبه س
صورة سرية للسفارة األميركية في تل 

أبيب.

نيويورك / وكاالت / البينة اجلديدة
ــو غوتيريش  ــدة أنطوني ــألمم املتح ــني العام ل ــب األم طال
ــي مقبول»  ــي انتخاب ــع «جدول زمن ــي بوض ــة مال حكوم
ــية تظاهرات مقرّرة في البالد دعا إليها اجمللس  وذلك عش
ــات فرضتها مؤخرا  ــد بعقوب ــكري احلاكم، للتندي العس
ــواس). ــا (ايك ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــة االقتصادي اجملموع
ــني «من الضروري  ــالل لقاء مع صحافي ــال غوتيريش خ وق
ــدوال زمنيا مقبوال في  م احلكومة املالية ج ــة أن تقدّ للغاي
ــات»، معربا عن أمله «بالتواصل قريبا  ما يتعلّق باالنتخاب

ــني العام لألمم املتحدة «إذا  مع احلكومة املالية».وتابع األم
ــذت احلكومة تدابير  ــدمي جدول زمني مقبول وإذا اتّخ مت تق
ــكل تدريجي» في  ــيتم رفع العقوبات بش بهذا االجتاه، س
ــارة إلى إغالق احلدود والتدابير االقتصادية واملالية التي  إش
ــدول غرب إفريقيا.وأضاف  فرضتها اجملموعة االقتصادية ل
ــاد اإلفريقي من أجل تهيئة  ــل مع إيكواس ومع االحت «أعم
ن حكومة مالي من تبني  ــأنها أن متكّ الظروف التي من ش
ــريع العملية االنتقالية التي  موقف معقول ومقبول لتس

طال أمدها».
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ــة  ــدث أوال عن املدرس * لنتح
ــدى تأثيرها  ــة ، ما م الواقعي

وفعاليتها؟.
ــة تعتبر الركيزة  - هذه املدرس
ــي كل مدارس  ــية ف األساس
ــا  ــة ، ألنه ــكيل اخملتلف التش
ــتمد قدرتها على التأثير  تس
من عدة عوامل منها ، اجنذاب 
ــا اجنذابًا كبيرا  املتلقي نحوه
ــه  ــع موضوعات ــل م ، وتتفاع
أكثر من املدارس التشكيلية 
األخرى ، كما أنها تنقل الكثير 
ــواخص االجتماعية  من الش
ــي  ف ــة  مبصداقي ــة  واجلمالي

التأثير والتأثر .
 * يشكل اللون إحدى خطوط 
ــه  ينقل ــا  م ــع  م ــل  التواص
ــكيلية  التش أو  ــكيلي  التش
ــم ، حدثينا عن  ــي أعماله ف

هذا املعنى؟.
ــون في  ــة الل ــاءت تركيب - ج
ــز فكرة  ــن تركي ــي ضم أعمال
ــذه  ــالل ه ــن خ ــة ، وم اللوح
ــه كان  ــة مع ــة الطويل الرحل
حضوره واضحا في مجملها 
ــتخدامه  ــاص من إس ، وال من
ــه  ــح ، ألن ــكل الصحي بالش

ينطوي على صراعات خاصة 
ــكيليني  التش ــاة  حي ــي  ف
ــو صراع  ــكيليات ، فه والتش
ــواء ال  ــا واج ــى درام ــم عل قائ

يفهمها البعض .
ــكيليني  التش ــض  بع  *
ــرون  ــكيليات ال يحض والتش
ــة  ــاء إقام ــم أثن ــع لوحاته م
ــكيلي أو مهرجان  معرض تش

، ما الغاية من ذلك؟.
ــؤال يحمل  ــواب هذا الس ـ ج
جوابني في آن واحد ، فإذا كان 

القصد أن يترك املتلقي معه 
لوحته لكي يتأملها ويفكك 
ــه يحنى صوب  فإن محتواها 
ــن  ولك  ، ــح  الصحي ــاه  اإلجت
اإلجابة  ــن  م الثاني  ــطر  الش
ــام  ــه تتعلق بكيان الرس علي
ــث يتطلب  ــامة ، حي أو الرس
ــاط ردود  ــه احلضور اللتق علي
فعل املتلقي ودراستها سوءا 
ــلبية ،  ــة أو س ــت إيجابي كان
ــن هاجس  ــا ضم أراه ــي  ألنن
ــداع  ــو اإلب ــر نح ــق املؤث القل

واالبتكار.
ــك الكثير من الدعوات  * هنال
التي توجه إلى بعض رواد الفن 
ــكيلي من أجل حضور  التش
 ، افتتاحية معرض تشكيلي 
ولكنه ال يحضر ، إال تعتقدين 

بأنه نوع من الغرور؟
ــون مبرض  ــل هؤالء مصاب - مث
ــم باحلقيقة  ــب األنا) ، وه (ح
يرفضهم الوسط التشكيلي 
، ال ميكنهم إال سماع كلمات 
شآبيب اإلطراء واملدح عليهم 
ــاج إلى من ميتلك  ، نحن نحت
ــم احلقيقة  ، ويفه ــة  الرصان
ــات  واملهرجان ــارض  املع ــأن  ب
ــى  ــف عل ــكيلية ال تق التش

حضورهم باملرة. 
* اللوحة إحدى وسائل البوح 

لديك؟.
ــمي أجد  ــي صومعة مرس - ف
ــدى األدوات التي  ــة إح اللوح
ــي  دواخل كل  ــا  إليه ــوح  أب
ــي اجلهة  ــن ف ــة، ولك املكبوت
املقابلة من هذا احلدس ،واجب 
ــرة اللوحة  ــا أن تكون فك علي
ــن  ــون والتكوي ــا الل بقطبيه
الفني تخفيف هموم الناس.

ــر جوابك ، بأنك ال  * رمبا يفس
جتدين املتعة في اعمالك؟.

- ال أحسب أي عمل تشكيلي 
ــه ، إمنا  ــذة ب ــاة ول ــدون معان ب
ــة خاصة ميتلكها  هنالك رؤي
ــكيليني والتشكيليات  التش
بأن أعمالهم هي عصارة فكر 
وألم في عقولهم ووجدانهم 
، ألننا نعتقد بأن اللوحة متى 
ــرة موضعها من  ما زالت فك
 ، ــداع  ــادة واإلب ــة االج ناحي
فإنها تزول  من كال الطرفني 

املتلقي والتشكيلي معا.
ــكيلي  ــور النقد التش  * مح
ــوض  الغم ــه  يكتنف ــازال  م
ــات ، إلى أين يتجه  واألخواني

حسب رأيك؟.
ــد  النق ــة  ــن أهمي ــد م - الب
ــزه ، ألنه  ــكيلي وتعزي التش
ــي  ف ــم  ومه ــوي  حي ــد  راف

ــكيلي  التش ــاء  ــة عط دميوم
ــك  وكذل  ، ــكيلية  التش أو 
ــون قراءته  ــى الناقد إن تك عل
ــتند  ــة وتس ــة واضح النقدي
ــة  اللوح ــات  تكوين ــى  عل

ــن  ــا م ــارة فيه ــر اإلث وعناص
خالل مناهج نقدية معاصرة 
ــق الفني  ــن إبراز العم تتضم
ــن  ضم ــة  للوح ــوي  واملعن
ــة وحتليالت  ــات خاص تطبيق
ــة وبعيدة عن  ــة وواقعي واعي

األلغاز والطالسم.
* ال يختلف إثنان على أن الفن 
التشكيلي أصبح لغة عاملية 
ــا اجلميع ، كيف جتاوز  يفهمه

تلك اللغات واحلدود؟.
ــل  حتم ــة  اللوح ــد  تع ــم  ل  -
ــاميها  لرس ــة  احمللي ــة  اللغ

ــن  م ــر  أكث ــت  أصبح ــل  ب  ،
ــم  ــى ، فهي قاس ــذا املعن ه
ــه  معامل ــت  اتضح ــترك  مش
ــات األمم  ــارات وثقاف بني حض
اخملتلفة بدليل وجود معارض 
لتشكيليني وتشكيليات من 
الدول العربية في دول العالم 

األخرى.
ــي حتدث في  ــكاليات الت * إش
واملهرجانات  ــارض  املع إقامة 
ــي كل  ــرر ف ــكيلية تك التش

مرة؟.
ــن  ع ــة  اإلجاب ــون  تك ــا  رمب ـ 
ــوع من  ــؤال فيها ن ــذا الس ه
اإلحراج ، ولكن على منظمي 
ــطة  الفعاليات واألنش ــك  تل
ــتقبال  ــكيلية عدم إس التش
مت  ــي  الت ــة  الفني ــال  األعم
عرضها ضمن هذه املؤسسة 
ــك ، والغرض من ذلك هو  أو تل
ــم اللوحات هذا  تنشيط رس
ــذا اجلانب ،أما  فيما يخص ه
ــو التلكؤ  ــر فه ــب اآلخ اجلان
ــهادات على  ــع الش ــي توزي ف
ــاركني واملشاركات فيها  املش
ــا ، باإلضافة  ــد من جتاوزه والب
ــؤولني على  ــع مس يجب وض
ــكيلي من  مجال الفني التش
ــوره أو  ــة معارض وحض تهيئ
ــة  ــارض دولي ــاركة مع أو مش
ــن ذوي  ــم م ــات ه أو مهرجان
ــن هم  ــس م ــاص. ولي اختص

تصريف اعمال.

متابعة / البينة الجديدة
ــة  التنمي ــم  قس ــق  فري ــرى  أج
ــاء املاضي جولة  ــة، االربع الثقافي
ميدانية في معهد احلرف والفنون 
الوكالة  ــد  ــة وف برفق ــعبية  الش
التركية للتنسيق والتعاون (تيكا) 
ــد الدكتور  ــر املعه ــور مدي وبحض
ــادق لالطالع على مبنى  جعفر ص
ــد وورش الصناعات التراثية  املعه
ــد  ــدى الوف ــة. وأب ــة اليدوي والفني
ــات  بالصناع ــه  إعجاب ــي  الترك
ــاء  وأزي ــيج  نس ــن  م ــة  التراثي
ــيات ونحت، وأهمية هذه  ونحاس

ــى  ــاظ عل ــي احلف ــات ف الصناع
ــرقية.  واملش ــة  العراقي ــة  الهوي
ــة  إمكاني ــة  مناقش ــت  ومت
مساهمة الوكالة التركية بدعم 
التحتية،  ــه  بنيت وتأهيل  املعهد 
ــاريع  ــدد من املش ــك ضمن ع وذل
ــتقبلة بني وزارة  والتعاونات املس
ــة ووكالة تيكا  ــة العراقي الثقاف
التركية  الثقافة  ــوزارة  ل التابعة 
ــة الثقافية  ــم التنمي ــر قس عب
ــيطاً بني اجلهات  الذي يعمل وس
املانحة والتشكيالت املستفيدة 

في وزارة الثقافة.

متابعة / البينة الجديدة
ــدار املأمون  ــام ل ــر الع ــتقبلت املدي اس
للترجمة والنشر إشراق عبد العادل في 
ــف الوطني للفن  ــا مدير املتح مكتبه
ــادق عايد،  ــنني ص احلديث الدكتور حس
ــترك  ــاق التعاون املش ــت معه آف وبحث
ــدت  الوطني.وأب ــف  واملتح ار  ــدّ ال ــني  ب
ــتعداد  ــالل اللقاء اس ــادل خ ــد الع عب
ــوء  ــي الض ــاب يلق ــة كت ــدار لترجم ال
ــكيليني  ــى نخبة من الفنانني التش عل
ــة عراقية  وأدبي ــة  ثقافي ــخصيات  وش

ــكيلي صالح  ــان التش الفن ــمها  يرس
ــخصيات  ــيحمل عنوان (ش ــا، وس رض
ــن جانبه أبدى عايد  مهمة من بالدي).م
ــون  ــه دار املأم ــة بزيارت ــعادته البالغ س
ــة املتمثلة  ــى على جهودها احلثيث وأثن
ــات. كما  ــب واملطبوع ــدار الكت في إص
ــات الالزمة  ــدار باملعلوم ــد بتزويد ال وع
ــير الذاتية اخلاصة بالشخصيات  والس
التي سيتناولها املطبوع.وحضر اللقاء 
ــا الذي  ــكيلي صالح رض ــان التش الفن

أبدى ترحيبه بالتعاون مع دار املأمون.

البينة الجديدة / علي 
شريف

ــتــــــــاذ  لالس حديثـــا  صدر 
ــادي  ــد ه ــي محم ــور عل الدكت
الربيعي كتابه املوسوم (السيد 
ــرحيا). مس ــاله  الش ــود  عب
ــتاذ الدكتور  ــال املؤلف االس وق
ــاب هو  ــذا الكت ــي:ان ه الربيع
الثالثني في مجموعة كتبي التي 
ــرح العراقي. ــق فيها للمس اوث

ــي  ف ــة  بحثي ــة  رحل ــاب  الكت
ــاعرواملؤلف  والش االديب  فضاء 
ــر  القدي ــوي  والترب ــرحي  املس
ــاله  ــيد عبود الش ــل الس الراح
ــاله  (٢٠٠٥/١٩٢٢)وقد كتب الش
التي  املسرحيات  مجموعة من 
ــي مدارس مدينة احللَّة  قدِّمت ف

مركز محافظة بابل. وأشرت إلى 
ــاط الثَّر في كتابي (  ذلك النش
تاريخ املسرح في احللَّة) الصادر 
في سنة ٢٠٠٥. إال أنه مما يؤسف 
ــي ألفها  ــرحيات الت له أن املس
فظ  ــم حتُ ــم تطبع ول ــاله ل الش
ولم تؤرشف فضاعت مع فوات 
األيام وبقيت أخبارها وأسماؤها 
تتردد على ألسن من شاهدها . 
ــول هذه  ــث عن أص ــد البح وعن
ــدة  ــنوات عدي ــرحيات لس املس
ــد بعنوان  ــرت على نص واح عث
ــنة ١٩٦٤  ( فاء العرب) كتبه س
ــمية  ــل على موافقة رس وحص
ــارف العراقية في  ــن وزارة املع م
كتابها ذي الرقم ٤٥ / ٣٢٣١٢ في 
٨ / ١١ / ١٩٦٤ في أن يعمم النص 

ــدارس وأن يقدم . وفعالً  على امل
مت إدارة مدرسة التطبيقات  قدّ
ــي  ف ــرحية  املس ــة  النموذجي
مدينة احللَّة على مسرح قاعة 
ــي اخراجها  ــهم ف التربية وأس
وأدى  ــة  نعم ــاكر  ش ــم  املعل
فاضل  املعلمون  ــخصياتها  ش
ــم ابراهيم  ــعالن وعبد املنع ش
الصاحب  الربيعي وصالح عبد 
ــة من  ــة مع نخب ــاكر نعم وش
ــات.  التطبيق ــة  مدرس ــة  طلب
ــرض  تع ــة  تاريخي ــرحية  املس
ــع العرب اخلالدة  وقعة من وقائ
ــف موضوعها  املؤل ــذ  أخ ــد  وق
ــارد التاريخ وتستعرض  من مس
ــان بن املنذر  ــة امللك النعم قص
ــرحية  ملك مدينة احليرة. املس

رصينة  ولغتها  البناء  مُحكمة 
ــجت  ــاعرية وحبكتها نُس وش
ــاب وزع في  ا. الكت ا بارعً ــجً نس
وقائع مهرجان متصير احللَّة الذي 
عقد في قاعة نقابة املهندسني 
ــادر مقابل معمل  في منطقة ن
ــيج احللَّة. الشكر موصول  نس
الى الراحل الدكتور عبد الرضا 
ــذي توفاه اهللا  ــه ( ال عوض وذوي
ــي تبنيه  ــة) ف ــام قليل ــل أي قب
ــن وقائع  ــاب ضم ــة الكت طباع
املهرجان. والشكر موصول الى 
ــا للمهرجان على  الهيأة العلي
ــي بطبع الكتاب  هذا التكرمي ل
ــى احلاضرين ضمن  وتوزيعه عل

فعاليات املهرجان.
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فنارات

6ثقافية

ــى كل منا ان تكون  ــاً نتحدث عن حالة يتمن احيان
ــه وحينما  ــن زوايا حيات ــكان م ــرة في كل م حاض
ــز امامنا ليدلنا على  ــيئاً يتقاف نتمنى ان ال نرى ش
ــاني وذلك يترك اثراً قد  لون من الوان الطيف االنس
ــر .. اجل كان معي  ــخص آلخ يكون مختلفا من ش
وكنت ابحث عنه في وجوه احلاضرين بني املثقفني 
ــد امامي طائراً هادئاً في حتليقه  وغيرهم وقد جتسّ
ــازه .. انه البياتي  ــاً في اجن ــا في صمته مبدع حزين
احمد الذي مأل القاعة اعجاباً وثقة بأن من يتحدث 
ــامع وهو يراه  يحمل جتربة البد ان ينتبه اليها الس
ــة  ــه لآلخرين .. انتهت اجللس ــا يقدم ــوت حباً مل مي
د احلزن واستأنس  تاركاً في القلب صورة عراقي تعوّ
بالكآبة ومترّد على احليرة حتدث بكل قوانني العشق 
ــتني العمر  ــه هو فاته في س ــاني الذي عاش االنس
ــه لتصنع له  ــو يجلد ذات ــته وه ــارك .. أحسس املب
ــي عيون احبته  ــاناً يبحث عنه في حروفه وف انس
ــن ، اجنز احملاضرة بجدية وصدقية متميزين  الكثيري
ــواطىء  ــان يبحث في ش ــة انس ــد رحل .. كان احم
ــب اتعاب احلياة  ــاحل يقيه ومن اح ــل عن س التأم
وسبل النفاق االجتماعي الذي اختطف منا زماننا 
ــاركاً اجملذاف يخترق  ــد يبحث ت ــب .. كان احم املتع
ــذب محير ، كان  ــن وتفكر ع ــواج في هدوء رزي األم
البياتي صورة ناصعة للمثقف العراقي وهو يكتب 
ويتكلم .. ويلتفت وكان يريد مدى تقبل من يتحدث 
ــرص ان يكون  ــيرته اجلميلة ، ح ــم كالمه وس اليه
ــر دائماً ان تكون  ــه محبباً الى القلوب وقد آث حديث
ــامعيه عن  ــاطة والذوق العالي رداءه أمام س البس
ــكاد يطير لها فؤاده  ــؤال بتلقائية مهذبة ي كل س
ــابكة مع زمن  ــع ذاته املتش ــب وهو يصارع م املتع
األحداث واحداث الساعة . أراق احمد صبابات حبه 
ــحرية  ــومرية س ــة على احلاضرين بلغة س املتبقي
يتدفق قلبه النبيل من بني حروفها كغصن زيتونة 
ــا زهدني بعدم  ــني ومم ــل عيون اجلالس ــع ليقب يرتف
ــئلة وثقلها رمبا عليه صفاء روحه وحبه  كثرة االس
للناس والذي أحسست وانا اجري معه احلديث انه 
ــي كل ما لديه بدون ثمن .. ذلك احمد  يريد ان يعط
ــدع والذي مألني  ــاعر والصحفي املب ــي الش البيات
ــتحق ان نرفع له  ــيرة رجلٍ يس حباً ال بداعاته وملس
ــكر لزمنك  القبعة فمرحى لك يا صديقي والف ش
ــوق ما يفكر به  ــذي صنعت منه عمراً مباركاً يف ال

اآلخرون .. الف حتية لك ايّها البياتي الصديق .

@Ô»fl@Êb◊

الشاعر / عبد الجبار السنوي

تندرج أعمال 
التشكيلية إنتصار 

ثابت في محور جانبها 
الفني ضمن إطار 

التعبير عن إحساسها 
بأن رسالة الفن 

التشكيلي رسالة 
متعددة ذات رؤية حتتفي 

باملعنى وخصائصه 
قبل أي إجتاه آخر ، فهي 

تسعى إلى توظيف 
طبقات اللون وتركيبته 

التعبيرية املثلى 
في إثراء محتويات 

لوحاتها التشكيلية 
، مما يعني أن عناصر 

جتربتها عميقة املعنى 
وغير مكررة ، ومن 

هنا فإنها تنظر إلى 
املتلقي من زاوية أخرى 
مينحها طاقات جديدة 
ومضاعفة على اعتبار 
أنه عنصر مهم وفعال 

ال  اغفاله بأي شكل من 
األشكال .(جريدة البينة 

اجلديدة) كان لها حوار 
معها.

حاورها / 
علي صحن عبد العزيز

âÏnjfl@›flc
@ó„

الليل طويل و هجرك أطول...
الكون معتم و النجوم تأفل

و به...
كان 

اندفاعي منهمرا
هادرا زالال رقراقا

بكل نبض صاف شفاف
م الشتاء بشهوة تبسَ
ماطرة انعشت روحي

كما الورد يُزهر بهضبة ثلج
أبهرني عبقها الذي عانق كياني

صار إدمان شرياني
قمر سماء الدجى

أنار جدران قلبي الشفيف
متُ تضاريس البعد و طويتُ املسافات بأمل  فهشَ

االنتظار
فكان املناخ الالمشتهي 
وم و يَحموم  مُ رياحه سَ

ال بارد و ال كرمي 
جمراتي امللتهبة شوقا 
رَد  صدمتها أهداب البَ

زقها بأنني كان الغليان ميُ
تكتم آهاتها بكمامات كبريائها 

فاحلب مببدئي معجزة
أن أكون كل انبهارك

واميانك
أو ال أكون

(١)
اِّـوقد

احمد خلف  
ــكالهم  بدت حلقتهم حول موقد النار ، باش
ــا لهب النور  ــة ، التي بقعه ووجوههم امللون
ــاره بفضل  ــتعرة ن ــن موقد مس ــاطع ، م الس
ــع اجلميع  ــعالها ، بصورة تدف ــد اش من يجي
لتشكيل حلقة مرحة من االصدقاء واملعارف ، 
حتى الغريب سيجد نفسه بني وجوه يعرفها 
ــي يوم ما في  ــس ببعيدٍ انه التقاها ف ــل لي ، ب
ــدأت تفعل فعلها  ــم ، نار املوقد ب ــم او عل حل
ــعر اجلميع باخلدر والنعاس  غير املتوقع ، اذ ش
ــكوا امام هزمية  ، التموا  حول بعضهم ومتاس
ــى  ــوا عل ــذي راهن ــم ال ــم ، او وعيه انتباهته
ــن يخترقها  ــومٍ مضى ، يقظة ل يقظته في ي
ــني يخزر  ــدا ، كانوا صامت ــئ اب ــاس مفاج نع
بعضهم بعضا ، ال ابتسامة او نأمة وال صوت 
ــم ؟ اتراهم  ــل نار املوقد حليازته ، اهكذا تفع

حراس البيت ام هم ضيوفه الطارئون ؟.

(٢)
غيبة

اياد خضري الشمري

ــمعه  ــير بال هدف . هذا ما يس  إنك تس
ــيرا . وفي  ــد له تفس ــرا ، دون أن يج كثي
ــاك لعبة  ــت هن ــاب ، كان ــة األلع مدين
ــو دائرة  ــة نح ــة مخطط ــة دائري ، لوح
ــل أمزجة  ــددة مث ــوان متع ــا بأل مركزه
ــهام  ــر ، كانت الس ــن البش البعض م
ــاءل ،  ــا ، تس ــذف عليه ُق ــرة تـ الصغي
ــي اليوم التالي كان  قالوا إنها هدف . ف
ــى ظهره لوحة دائرية  الرجل يحمل عل
ــام بعضهم ،  ــة ، عندما مير أم مخطط

كانوا يرمونه بسهامهم الكبيرة .

آمال زكريا
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتاديَّة، امس  ــة النزاه أعلنت هيئ
االحد، تفاصيل أمر االستقدام الصادر 
ــو األميَّة،  ــر العام جلهاز مح بحق املدي
ــات في عقود  خالف ــه مُ ــةً ارتكاب بيّن مُ
طباعة وجتهيز الكتب املدرسيَّة لوزارة 
ــات في الهيئة  ــرة التحقيق التربية.دائ
دت ، أنَّ أمر االستقدام الذي أصدرته  أكَّ
ــة  تصَّ ــة اخملُ ــق الرصاف ــة حتقي محكم
ــا النزاهة بحق املُتَّهم جاء على  بقضاي

خالفاتٍ  خلفيَّة إقدامه على ارتكاب مُ
ــاً و (٢٢)  ــز (٨٥) كتاب ــي طباعة وجتهي ف
ــي.وأضافت الدائرة  عنوان كتاب مدرس
ــاليب  ــم يقم باتباع األس ــم ل إنَّ املُتَّه
ــي  ف ــا  عليه ــوص  املنص ــة  التعاقديَّ
تعليمات العقود احلكوميَّة في طباعة 
ــيَّة، كما لم يراع املُتَّهم  الكتب املدرس
ــعار في القطاعني  ل األس عدَّ اعتماد مُ
ــى أنَّ قاضي  ــةً إل ــاص، الفت ــام واخل الع
ــة  تصَّ ــة اخملُ ــق الرصاف ــة حتقي محكم

ــتقدام  بقضايا النزاهة أصدر أمر االس
بحقه؛ استناداً إلى أحكام املادَّة (٣٤٠) 
من قانون العقوبات العراقي.يشار الى 
ــر العام املاضي  ــة أعلنت أواخ أنَّ الهيئ
ــتقدامٍ لوزير  ــن صدور أمر اس (٢٠٢١) ع
ــركة النهرين  التربية واملدير العام لش
ــتلزمات التربويَّة  للطباعة وإنتاج املُس
اتِّهامهما  ــة  ــى خلفيَّ ــابقني؛ عل الس
ــود وزارة التربية  ــى عق ــتيالء عل باالس

لطباعة الكتب والدفاتر.

تفاصيل جديدة بشأن إغالق غرفة جتارة كربالء
بغداد / البينة اجلديدة

ــالء ازهر  ــس غرفة جتارة كرب ــال رئي ق
ــه تفاجأنا  ــس األحد، إن الكلش، ام
ــيارات الشرطة أمام  اليوم بوجود س
باب الغرفة. وقال الكلش ، إنه سبق 
قدوم سيارات الشرطة، مجيء احد 
ــرين في  اخلاس ــابقني  الس األعضاء 
ــة وكان لديه هدف  ــات الغرف انتخاب
ــن اجل  ــة م ــى الغرف ــتيالء عل االس
اخراج بعض امللفات املهمة. وأضاف، 
إن هناك غرف منعنا فتحها من اجل 
ــوص بعض  ــات بخص ــراء حتقيق اج
ــة والتجاوزات.إلى  اخلروقات القانوني

ــي ل غرفة  ــل القانون ــك، قال املمث ذل
ــعد عبد االمير،  جتارة كربالء وائل س
ــالق غرفة جتارة كربالء مخالفة  إن إغ
قانونية واضحة وصريحة النه ليس 
ــة  ــة التنفيذي ــات اجله ــن صالحي م
املتمثلة بقيادة شرطة كربالء إغالق 
ــه  ــر ، إن ــد األمي ــاف عب الغرفة.وأض
ــرت مخالفات واضحة وصريحة  ظه
ملدير الغرفة وحاليا سلكنا مسلكا 
ــالغ اجلهات  ــق إب ــن طري ــا ع قانوني
ــا فيها هيئة  ــق مب ــة بالتحقي املعني
النزاهة والقضاء العراقي.من جانبه، 
ــس إدارة غرفة جتارة  ــال عضو مجل ق

ــيني،  ــابق محمد احلس الس كربالء 
ــيء غير  ــا يحدث في الغرفة ش إن م
طبيعي، مضيفا، مت إغالق غرفة جتارة 
ــر قضائي من جهات  ــالء بدون أم كرب
متنفذة ب كربالء بواسطة فالن او فالن 
ــر قانوني. ــرعي وغي وهذا أمر غير ش

ــيني ، ان اجلميع تفاجأ  وأضاف احلس
بسيارات الشرطة وهي متنعهم من 
الدخول للغرفة، مردفا نريد أن نعرف 
ــوا الغرفة  ــة قانونية اغلق باي حج
رغم اننا نحن من طلبنا اجراء حتقيق 
عادل مبلفات فساد واضحة موجودة 

داخل الغرفة.

مستشار احلكومة املايل يوضح مصري موازنة ٢٠٢٢ 
ومسار الورقة البيضاء

بغداد / البينة اجلديدة
أوضح املستشار املالي لرئيس الوزراء مظهر 
ــار  ــد صالح ، مصير موزانة ٢٠٢٢ ومس محم
ــة  ــح ، إن الورق ــال صال ــة البيضاء.وق الورق
ــذي يحترم  ــادي وال ــتور اقتص ــاء دس البيض
احلياة االقتصادية مستقبال البد أن يحترم ما 
ــار إلى أن الورقة البيضاء  جاء في الورقة.وأش
ــات وللمستقبل  حتتاج الى ملحق للسياس
ــار صحيح  ــا وهي مس ــة تنفيذه عن كيفي
ــح فهما ومعتقدا  ــي وألول مرة يصب وإصالح
ــاس  ــى أس ــاد عل ــالح االقتص ــم اص ــأن يت ب
ــميها الدستور االقتصادي. وثيقة والتي نس

ــتبعد أن تقوم احلكومة القادمة بإلغاء  واس
ــا تعدل  ــات ورمب ــاء واإلصالح ــة البيض الورق
ــنها او تضيف سياسات اخرى  عليها وحتس
ألنها تأسست بشكل صحيح.وحول مصير 
موازنة ٢٠٢٢ أوضح صالح، أن املوازنة تنتظر 
ــريعية وجلانها وأعتقد  تكامل الهيئة التش
ــه برملان العراق  ــروع سوف يدرس أن أول مش
ــع أن املوازنة االن لدى  ــد هو املوازنة.وتاب اجلدي
ــات  ــكيل الهيئ ــار تش ــة وبانتظ وزارة املالي
التشريعية والتنفيذية إلرسالها إلى البرملان، 
ــدا أن الرؤية موجودة واحلكومة القادمة  مؤك
سوف تدرسها والبرملان القادم سيضع رؤيته 

ــفت وزارة التخطيط،  مبوجب الدستور.وكش
في األول من تشرين الثاني املاضي، عن مالمح 
ــوزارة ماهر  ــام ٢٠٢٢.وقال وكيل ال ــة ع موازن
ــة العامة للعام ٢٠٢٢ فيها  حماد ، إن املوازن
ــوم اجلمارك  نقاط ايجابية منها توحيد رس
ــتثمارية لـ (٣)  والعمل على اعداد موازنة اس
سنوات وليس لسنة واحدة لضمان استمرار 
ــت ايضا  ــة تضمن ــاريع.وتابع، أن املوازن املش
ــل في حال  ــذي قد يحص ــة العجز ال معاجل
ــة تكون غير  ــالل اعداد موازن ــا، من خ اقراره
معتمدة على القدر الكبير من النفط لكون 

اسعار النفط متغيرة عادة.

تنويه جديد من الداخلية 
للمتقدمني عىل التحويل من 

املالك العسكري اىل املدين
بغداد / البينة اجلديدة

أصدرت وزارة الداخلية، امس األحد، تنويهاً للمتقدمني على التحويل 
ــال  ــيتم إرس ــكري الى املدني.وذكرت الوزارة ، إنه س ــن املالك العس م
رسائل نصية عبر الهاتف الى جميع الذين قدموا طلبات التحويل من 
املالك العسكري الى املدني من حملة الشهادات، عبر الرابط الذي مت 
نشره في هذه الصفحة تُعلَمُ املتقدمني بتسلم طلباتهم.وأضافت، 

أنَّ ذلك جاء بحسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغامني.

تشكيل فريق أمني متخصص 
ملتابعة حادثة اغتيال منتسب 

باللواء الرئايس جنويب بغداد

 أمر االحتادية الوالئي يؤكد ان 
املحكمة فوق كل املؤسسات

لـم حيسم موقفه حتى اآلن 
من ملف مرشح الرئاسة

بغداد / البينة اجلديدة
ــل ملتابعة حادثة  ــكيل فريق عم ــس األحد، بتش ــدر أمني، ام ــاد مص أف
ــداد. وقال  ــي العاصمة بغ ــي جنوب ــب في اللواء الرئاس ــال منتس اغتي
ــر من جميع  ــكيله يضم عناص ــل الذي مت تش ــق العم ــدر ، أن فري املص
ــع الدورة جنوبي العاصمة بغداد. الوكاالت االمنية العاملة ضمن قاط
ــب  ــابق عن اغتيال منتس ــف بوقت س ــذا وكان مصدر أمني قد كش ه
ــنه مسلحون  ــة اجلمهورية إثر هجوم ش في اجليش العراقي لواء رئاس
ــر امليكانيك ضمن  ــب بالقرب من جس ــاء تأديته للواج ــون، أثن مجهول
ــالح الضحية  ــرقة س منطقة الدورة جنوبي بغداد، ليقوموا بعدها بس

الشخصي ويلوذون بالفرار. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتادية  ــان ، ان امر احملكم ــم خش ــتقل، باس اعتبر النائب املس
ــان على  ــات الدولة.وغرد خش ــا فوق كل مؤسس ــي يؤكد انه الوالئ
ــارق حرب بدأ يتحدث عن احتمال احلكم  ــه في تويتر، ان “ ط صفحت
ــة األولى، لكنه يدعي عدم جدوى الدعوى“. ــتورية اجللس بعدم دس

ــابقة تؤكد  ــار الى ان ”احلقيقة هي إن األمر الوالئي بحد ذاته س واش
ــات الدولة، لتعيد قطار  ــة يجب أن تكون فوق كل مؤسس إن احملكم
ــاره  ــتور الى مس ــكة الدس االجراءات البرملانية الذي انحرف عن س
ــتوري“.واصدر اخلبير القانوني، طارق حرب، في وقت سابق من  الدس
اليوم، بيانا توقع فيه أن يعاد انتخاب هيئة رئاسة البرملان مرة اخرى 

في حال الغت احملكمة االحتادية انتخابهم في اجللسة االولى.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد عضو االحتاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، امس االحد، 
ان احلزب الدميقراطي لم يعلن موقفه حتى اآلن بشأن منصب رئيس 
ــح االحتاد؟.وقال  ــض للمنصب ذاته ام ملرش ــة، وهل هو رف اجلمهوري
ــناو ، ان االمر ال يزال غامضا حتى اآلن بشأن مرشحي منصب  خوش
ــتمرة للوصول الى  ــس اجلمهورية، مبينا أن احملاوالت ما تزال مس رئي
ــتركة بني احلزبني الكرديني الرئيسني.واشار خوشناو  تفاهمات مش
ــي  ــأن تتضح صورة املوقف السياس ــاد الوطني يأمل ب ــى ان االحت إل
للدميقراطي خالل االيام املقبلة، الفتا إلى انه ال ميكن التنبؤ باملوقف 

بقدر تعلقه باستجابة الطرف املقابل.

النزاهة : استقدام مدير عام جهاز
 حمو األمية الرتكابه خمالفات بعقود وزارة الرتبية

بغداد / البينة اجلديدة
ــد، دعوة للمتقدمني للقبول في  وجهت وزارة الدفاع، امس األح

الدورة (١١٢).
ــدورة (١١٢)  ــول في ال ــى املتقدمني للقب ــوزارة ، إن عل ــرت ال وذك
ــوا على املوقع  ــبق أن قدم ــكرية األولى الذين س ــة العس الكلي
ــن ١  /٨/  ٢٠٢١ ولغاية ١٠/  ٨/   ــاع للفترة م ــمي ل وزارة الدف الرس
٢٠٢١، وللفترة من ٢٥/  ١١ / ٢٠٢١ ولغاية ٢٩ / ١١/ ٢٠٢١، واجتازوا 
ــية بنجاح،  ــات الطبية واالختبارات البدنية والتنافس الفحوص
ــتمية لغرض  ــي الرس ــى ف ــكرية األول ــة العس ــة الكلي مراجع
ــب اجلدول  ــة النهائية.واضاف ان ذلك يكون بحس ــراء املقابل إج
ــد مت تقدمي موعد  ــي امللحق (ب) فق ــق (أ)، أما اجلدول ف ــي امللح ف

املقابالت وشمول يوم اخلميس أيضا.

توجيه من وزارة
 الدفاع خيص املتقدمني للقبول

 يف الدورة (١١٢)
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حاورته / ام البنني وعد فياض
*  في البداية حدثنا عن نشأتك، دراستك، عملك؟

ــت  ــي بغداد ، درس ــأت ف ــى نش ــد مول ــي محم ــا عل  ـ ان
ــة  ــة احملمدية واإلعدادية في مدرس ــة في مدرس االبتدائي
ــت طب األسنان وها انا االن متخرج  املركزية وبعدها درس

بفضل اهللا.
*  أخبرنا عن بداياتك، ملاذا بدأت بالطهو واختيار املطبخ؟
ــد الهوايات وبدأت في هذا  ــبة لي هو اح ـ   الطبخ بالنس
ــب الطبخ مع والدتي  نت اح نت صغيرا كُ ــال عندما كُ اجمل
ــر واكثر حتى  ــدأت اطهو اكث ــت اجلامعة ب ــا دخل و عندم
ــر ما  ــتكرام وقمت بنش اصبحت لي صفحة على اإلنس

اطهو ونال أعجاب الكثير.
*   في اي سن ولدت لديك موهبة الطبخ ؟

ـ   الطبخ قبل ان يكون موهبة هو احساس فإذا الشخص 
كان يرغب في الشيء الذي يقوم به سوف يبدع ويبدأ في 

حتقيق التميز واالبداع.
ــاب  ــي أن يخلق الطاهي الش ــتطيع الطاه ــف يس *  كي

طريقته اخلاصة في الطهي؟
ــى الطاهي وطريقة تفكيره  ــة الطبخ تعتمد عل ـ   طريق
ــة طهي االكل وباالضافة طريقة تقدميها  بالطبخ وطريق

لهذا هي تعتمد على إحساسه بكل طبخة يعملها.
ــيف على أن يبقى  ــاعد الش *  ماهي أهم األمور التي تس

على قائمة أفضل الطهاة في العالم؟
ــة  ــيء يحتاج تطور ودراس ــم ... كل ش ــاة والعال ـ   الطه
ــيف يواكب   ــة وابتكار ومن الضروري جدا انه الش وممارس
ــاره للطبق  ــاق وطريقة اختي ــدمي االطب ــور وطرق تق التط
ــة طهيه  ــة االكل وطريق ــى نوعي ــة ال ــة وباالضاف واالكل
ــتطيع من  ــات مختلفة يس ــة التعرف على ثقاف وطريق

خاللها تطوير موهبته في الطهي.  
*  من اين تأتي بتلك االفكار ألعداد الطعام في كل يوم ؟

ــا التغذية  ــادر مختلفة واهمه ــي من مص ــكار تات  ـ  االف
ــاهدات أكالت مختلفة يقدر من  ــة من خالل مش البصري
ــدة اطباق وهذا  ــد من خالل ع ــيئا جدي خاللها يبتكر ش
شيء يعتمد على رؤية الشيف ومنظوره وخياله وطريقة 
ــار الطبق بالذ  ــات املمتزجة من أجل اظه ــه للنكه ترتيب

طعم وأفضل شكل.
 *  كيف يتعلق الطهي بالثقافة والتقاليد؟ وكيف يحيي 

الذاكرة ؟
ــعبية  ــهُ اكالته الش ــد ل ــه كل بل ــرف ان ــا نع ـ   جميعن
ــتهوي الناس لهذا يقوم الشيف بطبخها  املشهورة تس
ــذه احلالة يخلق  ــيء وعند ه ــون لذيذة اهم ش ــم وتك له
اواصر مترابطة بينه وبني الشعب ذو الثقافة اخملتلفة عن 
بلده وعن شعبه وبهذه احلالة راح يحقق تناغم بينه وبني 

الشعب وثقافته واطباقه.
*   ما هي أهم اخلطوات التي يجب أن يتخذها الشيف في 

رحلته نحو التميز؟
ــنني تعتمد على  ــز رحلة طويلة مع الس ــة التميي ـ   رحل
ــه وطريقة تقدميه وباالضافة  ــيف وجناح وصفات ذكاء الش
ــه من الناس الطعام يجعل  الى مصداقيته وامانته وقرب
ــعادتهم هو الشيف  ــعداء ومن يكون سبب س الناس س
ــر صيته نحو االعلى  ــوف ينتش ــبب لذة طعامه وس بس

وبهذه احلالة يكون متميز في عمله.
ــو رأيك ببعض النقاد في اجملمتع حول مهنة عمل  *  ما ه

الرجل في املطبخ ؟
ـ  النقد موجود بشطريه املدح والذم وآراء الناس مختلفة 

وارضاء الناس غاية ال تدرك .
ــيف رجالً  ــم العالم يكون الش ــن مطاع ــن ٩٩٪ م *   ولك
وليس أمرأة ما نصيحتك لشيف في بداية حياته ويحلم 

بأن يحقق جناح وشهرة في هذا اجملال؟
ــتوجب  ــم الطبخ عالم كبير جدا وعند دخوله يس ـ  عال
ــن  ــم م ــه وبالتعل ــر نفس ــتمر بتطوي ــخص ان يس الش
ــخص يعرفه ألنه التعلم املستمر  ــيف اخر ومن اي ش ش

واالستمرارية هو االهم.
*  هل من كلمة أخيرة تود إضافتها ؟

ـ  الصبر واالجتهاد سبيل الى الغنى والرشاد، اي شخص 
لديه هدف معني وهذا الهدف ممكن يكون بعيد لهذا ومن 
اجل االستمرار يجب وضع اهداف قريبة املدى في التحقق 
ــه يعطيك احلافز للهدف الذي يكون  النه كل هدف حتقق

بعده وهكذا احلال الى حسن نيل املراد واعمل بذكاء.

مقابلة مع الشيف العراقي عيل حممد
حوارنا اليوم مع احد الطهاة  افنى حياته 
باملهنة في العراق و اكتسب الكثير من 
اخلبرات ولديه الكثير من االحالم على 
هامش هذا احلدث كان لنا لقاء مع الشيف 
العراقي علي محمد مولى مبدع بالفطرة 
ويتحمل العمل حتت ضغوط كبيرة.

شمول املحامني بقروض البنك 
املركزي لرشاء الوحدات السكنية

اخلارجية تعلن إعادة
 (٤)آالف عراقي كانوا حمارصين 

عىل احلدود البيالروسية

تعليق جديد من حتالف الفتح 
بشأن رشعية جلسة الربملان األوىل  

بغداد / البينة اجلديدة
ــمول  ــت نقابة احملامني العراقيني، امس األحد، ش أعلن
اعضائها بقروض مبادرة البنك املركزي شراء الوحدات 
ــا تلقت رد اللجنة  ــكنية.وذكر بيان للنقابة ، أنه الس
ــراف على قروض البنك املركزي، وذلك بعد  العليا لإلش
مخاطبة النقابة ألجل شمول احملامني بقروض مبادرة 
ــي رد اللجنة نود  ــكنية.  و جاء ف ــراء الوحدات الس ش
ــريحة  ــمول ش ــم بعدم ممانعة اللجنة من ش إعالمك
ــه بإمكان  ــك املركزي وان ــروض مبادرة البن ــني بق احملام
ــالل املصرف  ــدمي من خ ــة التق ــاء النقاب ــن أعض أي م
ــراء  ــى القرض لش ــول عل ــرة للحص ــاري مباش العق
ــتثمارية في  ــكنية في مجمعات االس الوحدات الس
ــار البيان إلى أن نقيب احملامني  بغداد واحملافظات.  وأش
العراقيني ضياء السعدي تواصل مع املصرف العقاري 
و اللجنة العليا لإلشراف على القروض، و تابع الطلب 

حلني حصول املوافقة عليه.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، امس األحد، إعادة ٤  ــن وزير اخلارجية فؤاد حس أعل
آالف عراقي كانوا محاصرين على احلدود البيالروسية، 
ــوس  غابريلي ــا  ليتواني ــة  خارجي ــر  وزي ــار  اش ــا  فيم
ــة اول من اوقف  ــة العراقي ــبيرغيس ان احلكوم الندس
الرحالت الى بيالروسيا.وقال حسني في مؤمتر صحفي 
ــالل الزيارة التي يجريها  ــده مع نظيره الليتواني خ عق
إلى بغداد، ماضون في بناء العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين وتطويرها، واشكر وزير اخلارجية الليتواني على 
دوره الكبير في مساعدة العراق مبختلف اجملاالت.وأردف 
ــم العراق من  ــول كان لنا جهد كبير في ازالة اس بالق
ــيل  ــة الدول عالية اخملاطر في متويل اإلرهاب وغس قائم
ــراق من هذه  ــم الع ــه مت حذف اس ــدا أن ــوال، مؤك األم
ــية العراقية.  ــذا كان انتصارا للدبلوماس ــة وه القائم
ــني،  وعن برنامج زيارة وزير اخلارجية الليتواني قال حس
ــس مجلس الوزراء  ــيلتقي رئي إن برنامجه مكثف وس
مصطفى الكاظمي في بغداد، وله زيارة إلى أربيل للقاء 
املسؤولني والقادة في إقليم كردستان.ومن جابنه قال 
ــبيرغيس في مؤمتر صحفي، آمل أن يكون هناك  الندس
ــاة الهجرة  تعاون بني ليتوانيا والعراق إليجاد حل ملأس
من خالل تعزيز الثقة بني البلدين والتي تقود إلى متتني 

الثقة أيضا بني العراق واالحتاد األوروبي.
ــيير الرحالت  ــة أوقفت تس ــراق أول دول ــاف أن الع وأض
ــراق يُعد  ــا بالقول إن الع ــيا، مردف ــة إلى بيالروس اجلوي

امنوذجاً ممتازا للتعامل وبناء الثقة.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد عضو حتالف الفتح علي الفتالوي، امس األحد، إن 
ــرعية جلسة البرملان  ــأن ش قرار احملكمة االحتادية بش
األولى من عدمها، هو قرار الزم جلميع القوى السياسية.

ــية عليها  ــالوي ، إن جميع القوى السياس ــال الفت وق
السمع والطاعة لقرار احملكمة االحتادية املرتقب بشأن 
ــة األولى من عدمها، سواء اكانت هذه  شرعية اجللس
القوى من االطار او التيار او الكرد او السنة.وأضاف، إن 
ــاكل  ــتتغير في حال مت حل املش الكثير من املوازين س
ــيقي والتيار الصدري.وكان  واخلالفات بني االطار التنس
عضو االطار التنسيقي رسول راضي، قد أكد في وقت 
سابق، وجود وساطات من داخل العراق لتقريب وجهات 
ــم التيار الصدري مقتدى  ــر واذابة اجلليد بني زعي النظ

الصدر ورئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي.

نائب مستقل:

االتحاد الوطني الديمقراطي:
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ج / ٢إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــروع املعاهدة الثنائية قبل  ــرض اجلهات اخملتصة مش    تع
ــة باملعاهدة وعلى وزارة  ــاوض على اجلهات ذات العالق التف
ــرض البداء  ــه ثم يع ــداء الرأي في ــته وأب ــة لدراس اخلارجي
ــى مجلس  ــم يعرض عل ــأنه ث ــة في ش ــورة القانوني املش
ــري احلكم املنصوص عليه  ــوزراء للوقوف على رأيه ويس ال
في البند اوال من هذه املادة على مشروع املعاهدة املتعددة 
ــوزارة اخلارجية ان  ــق او االنضمام ول ــراف قبل التصدي االط
ــود املكلفة بعقد  ــا في الوف ــد احلاجة من ميثله ــني عن تع
ــة في املؤمترات  ــارك وزارة اخلارجي املعاهدات الثنائيه وتش
ــدات متعددة  ــد املعاه ــة املعنية بعق ــه واالقليمي الدولي
ــة واعداد  ــؤولية دراس االطراف وتتولى وزارة اخلارجية مس
ــة واالقليمية املعنية  ــرات الدولي ــكيل الوفود للمؤمت وتش
ــل رئيس مجلس  ــي او تطويره وميث ــون الدول ــن القان بتدوي
ــوزراء بحكم منصبه دومنا حاجة الى ابراز وثائق تفويض  ال
ــأن عقد املعاهدة ويسمي مجلس  لغرض التفاوض في ش
الوزراء الشخص اخملول بتمثيل العراق لغرض التفاوض في 
ــا وااللتزام بها  ــأن عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقه ش
ــرض التفاوض  ــال جلمهورية العراق لغ ــخص ممث ويعد الش
ــا اذا ابرز  ــدة او توثيقها وااللتزام به ــد معاه ــأن عق في ش
ــق بعقد معاهدة  ــض اصولية واي يعمل يتعل وثيقة تفوي
ــخص غير مأذون بتمثيل العراق ولكنه يحمل  يقوم به ش
ــم وظيفته فان عمله  ــمية ومارس العمل بحك صفة رس
ــرر املعاهدات  ــي اال اذا متت اجازته وحت ــون له أثر قانون اليك
الثنائية بني العراق والدول االخرى بلغة واحدة او اكثر وفق 
ــع دولة عربية  ــال عقدها م ــة في ح ــة العربي مايلي:باللغ
ــة التي تعتمدها  ــك باللغة العربية واللغ ــر ٠ وكذل او اكث
ــون للغتني حجية  ــرى على ان تك ــة املتفاوضة االخ الدول
ــة  واللغة  ــة العربي ــن اعتماد اللغ ــك ميك ــة وكذل قانوني
ــة اما  ــة ثالث ــرى وبلغ ــة االخ ــة املتفاوض ــة للدول القومي
ــريطة ان تكون للغات الثالث  ــية ش االنكليزية او الفرنس
ــة فقط عند  ــة الثالث ــول على اللغ ــة ويع ــة قانوني حجي
حصول خالف في شأن تفسير احد نصوص املعاهدة ويدل 
عنوان املعاهدة على مضمونها وبيان كونها قد عقدت بني 
ــراق والدول املتفاوضة االخرى على ان يراعي  جمهورية الع
تقدمي اسم العراق على االسم الرسمي للدولة املتفاوضة 
ــراق والعكس  ــخة االصلية العائدة للع ــرى في النس االخ
ــم العراق  بالعكس وتتضمن ديباجة املعاهدة مايلي : اس
ــررات واالغراض  ــة االخرى وملخص باملب ــة املتفاوض والدول
ــأن عقد  ــا التفاوض في ش ــي مت من اجله ــية الت االساس
ــعى العراق والدولة املتفاوضة  املعاهدة واالهداف التي يس
ــارة الى  ــدة واش ــالل املعاه ــا من خ ــى حتقيقه ــرى ال االخ
ــي العراق والدولة املتفاوضة االخرى وعلى املفوضني  مندوب
بعقد املعاهدة بكونهما تبادال وثائق التفويض الصحيحة 
ــة لألصول وتوزع احكام املعاهدة املوضوعية على  املطابق
ــلة  وتقسم املادة الواحدة الى بنود وفقرات  مواد متسلس
ــي فصول  ــكام املعاهدة ف ــب اح ــي تبوي ــددة ويقتض متع
ــم العراق اينما يرد ذكره على الرسم الرسمي  ويتقدم اس
ــخة االصلية العائدة  ــه املتفاوضة االخرى في النس للدول
ــس وتتضمن املعاهدة  ــراق والعكس بالعك جلمهورية الع
ــائل التالية :  ــير الى املس ــكام اخلتامية يش ــال باالح فص
ــذ املعاهدة  ــز النفاذ ومدة تنفي ــول املعاهدة حي تاريخ دخ
ــدة او اعادة النظر  ــة متديدها وطريقة تعديل املعاه وطريق
فيها وطريقة  انهاء املعاهدة وتسوية النزاعات التي تنشأ 
ــة التي وثقت بها  ــيرها اللغ ــن تطبيق املعاهدة او تفس ع

املعاهدة وبيان حجيتها.

قانون عقد املعاهدات

ــات العراقي  ــون العقوب ــرف قان ــم يُع ل
ــه ( انعقاد  ــه البعض بأن االتفاق. وعرف
ــكاب اجلرمية  ــى ارت ــر عل ــني او اكث ارادت
ــني  ــد الطرف ــن اح ــرض م ــه ع ، اساس
ــه قبول من الطرف االخر).وميكن  يصادف
ــر  ــني او اكث ــاء ارادت ــه التق ــه بان تعريف
ــاوي وانعقادها على فعل  بشكل متس
ــه واظهاره  ــاع عن فعل ــيئ او االمتن س
الى العلن بالقول او الكتابه او االشارة.

ــابق يظهر الفرق بني  ومن التعريف الس

االتفاق والتحريض ، ففي االول تتساوى 
ــي الثاني الن  ــا تختلف ف االرادات بينم
ض تكون ذات تأثير وتعلو ارادة  ــرِّ ارادة احمل
ــرق بني االتفاق  ض. كما ويظهر الف ــرَّ احمل
والتوافق. في ان االول يعني اجتاه ارادتني 
ــني وانعقادهما ، (١) ــوع مع نحو موض

ــي اجتاه  ــق يلتقي معه ف ــا التواف بينم
ــوع معني  ــو موض ــر نح ــني او اكث ارادت
ــي عدم انعقاد هذه  ولكن يفترق عنه ف
ــا هو  ــوع وامن ــك املوض ــى ذل االرادات عل
فقط توارد خواطر. كما لو اراد شخص 
ــل نفس  ــث قت ــخص واراد ثال ــل ش قت
ــخص دون ان يكون بينه وبني االول  الش
ــل اجملني عليه،  ــاق على موضوع قت اتف
ــا بالقتل دون الثاني ال  وان قيام احدهم
يجعل من الثاني شريكا له لعدم وجود 
االتفاق بينهما وامنا هو توارد خواطر لم 
يصل الى مرتبة االتفاق.وقد اعتبر قانون 

العقوبات العراقي التحريض من وسائل 
ــرد في  ــم ينف ــة، ول ــاهمة التبعي املس
ــه قوانني اخرى  هذا املوقف بل اخذت ب
ــون العقوبات املصري في املادة  مثل قان
ــي املادة (٤٨ ) فقد  ــزاء الكويت (٤٠ )، واجل
ــاهمة  ــائل املس اعتبرا االتفاق من وس
ــني لم تأخذ بهذا  التبعية ايضا. في ح
ــرى كالقانون الليبي. ــاه قوانني اخ االجت

ــترطت الفقرة الثانية من املادة (٤٨)  اش
ــي االتفاق حتى  ــن القانون العراقي ف م
ــاهمة  ــائل املس ــيلة من وس يكون وس
ــاء على هذا  ــة ان تقع اجلرمية بن اجلنائي
ــل االتفاق ولم تقع  االتفاق. فاذا ماحص
ــا معاقبا عليه.  اجلرمية فال يعتبر اتفاق
ــني االتفاق  ــب التمييز بينه وب وهنا يج
ــتقلة مثل االتفاق اجلنائي  كجرمية مس

واالتفاق على التمرد والعصيان.

املساعدة في اجلرمية
ــدمي العون الى الفاعل بحيث  وتعني تق
ــذا العون.  ــه بناء على ه ــب جرميت يرتك
ــون ايجابيا  ــون الع ــن ان يك ــا ميك وكم
ــهل او تهئ  ــائل التي تس كتقدمي الوس
ــاعد  للفاعل االتيان بفعله ، كما لو س
شخص شخص اخر في اعطائه حساب 
ــي يهكر  ــاب لك ــات عن حس او معلوم
حساب شركة من الشركات املعتمدة 
ــاعدة  ــرار بها ، وكذلك تكون املس لإلض
في بعض االحيان سلبيا كاالمتناع عن 
ــة دون وقوع  ــاعدة للحيلول تقدمي املس
ــتطاعته ذلك رغبة منه  اجلرمية مع اس
ــترط في املساعدة  في وقوعها. وال يش
ــون  ــن ان تك ــل ميك ــة ب ــون مادي ان تك
ــات الى اجلاني  ــة كتقدمي معلوم معنوي
متكنه من امتام جرميته. واذا كان املشرع 
ــاعدة وقد  العراق قد اهمل تعريف املس

فعل حسنا الن التعريف من اختصاص 
الفقهاء وليس املشرعني ، وحتى يترك 
ــرك للقاضي في تقدير هذه  حرية التح
الوسائل.(١) اال ان بعض الكتاب عرفها 
بأنه     ( تقدمي العون ايا كانت صورته الى 
الفاعل فيرتكب اجلرمية بناء عليه ). اال 
ان هذا التعريف يهمل اجلانب السلبي 
للمساعدة، فهو يشير الى تقدمي العون 
ولم يتطرق الى االمتناع عن تقدمية مع 
التمكن من ذلك رغبة في وقوع اجلرمية. 
ــاعدة  ــف االوفق للمس ــك فالتعري لذل
ــلوك  ــب مايراه الباحث هي     ( س حس
ــخص  ــوم به ش ــلبي يق ــي او س ايجاب
ــون املادي او  ــدمي الع ــيلة لتق يكون وس
ــخص آخر يستند عليه  املعنوي الى ش
ــارت الفقرة  ــكاب جرميته. ( واش في ارت
الثالثة من املادة ( ٤٨ ) ق . ع  الى حالتني 

بهما تتم املساعدة او العون.

سيكولوجيا الكاتب والصحفي واإلعالمي زيد احليل

حوار / جمال الشرقي

ــي  ــب والصحف ــخ الكات ــح تاري ــن يتصف م
واإلعالمي زيد احللي يجد انه مدرسة .

ــة بذاتها .... ولج  ــة صحفي زيد احللي مدرس
ــا لم  ــن( ١٧ ) عام ــو اب ــة وه ــم الصحاف عال
يلجها من باب الهواية والترف إمنا كان راغبا 

وعارفا فيما اختاره ....
ــح البوم صوره جتده مع املئات  وجملرد انك تفت
ــني  ــن الفنان ــع اآلالف م ــؤولني وم ــن املس م
بأجيالهم وله من البصمات ما تؤكد حضوره 
مع الصحافة ومع اإلذاعة ومع التلفزيون وله 

إضافة لكل هذا سفر واسع مع العرب .
ــا اجلميع مبا  ــي يعرفه ــخصية الت ــه الش ان
ذكرناه لكننا قد ال نعرف عنه ما سيوضحه 
ــدة» من  ــدة «البينة اجلدي ــه جلري ــي إجابات ف
ــل جتاه مجريات  ــلوكيات وأمناط وردود فع س
ــئلة  ــذا توجهنا له بعدد من األس ــاة له احلي
التي أجابنا عليها بكل سرور وبكل صراحة 

.
من أنت ؟   -

شب الذي على وشك أن يجزوه  - أنا خوف العُ
.

- هل التأمل ترف ام ذكاء ام ماذا ؟
ــ التأمل  ال هذا وال ذاك .. انه يخفف الدمعة 

التي يسقطها احلزن .

- هل تؤمن باملغامرة ؟
ــ من يبني آماله على املغامرة ، سيجد انها 

اوهام  تتحقق في األحالم. 
- هل انت راض عن نفسك االن ؟

ــر  ــاج أن ننظ ــس يحت ــن النف ــا ع ـــ الرض ـ
ــة وواقعية  ــة موضوعي ــا بطريق ــى حياتن إل
ــدر  ــنا, نق ــم أنفس ــاول فه ــة, نح ومنطقي
إمكانياتنا وقدراتنا .. على العموم .. نعم انا 

راض عن نفسي واحلمد هللا .
 – ــاح  النج  ) ــد  عن ــك  من ــب  يتطل ــاذا  م  -

الفشل)
ــا احلياة  م لن ــل تقدّ ــاح والفش ــني النج ــ ب
ــي فقط أن  ــوم، ينبغ ــة كل ي ــاً مجاني دروس
نكون تالمذة جنباء، نستوعب الدروس جيداً 
ــياقات مختلفة وفي  ــتحضرها في س ونس

اللحظات املناسبة.
- طفولتك كيف كانت ؟

ــل  جدا جدا.. فانا الطفل البكر وال زال  - مدل
ــرا على وجود  ثقب اذني ماثالً للعيان ، مؤش

حلق ذهبي « ترجية»
- الرأي عناد ام ثقة ؟

- العناد مرض ، والثقة عمود االتزان الفكري 
.

- مفتاح باب احلياة كيف ؟
ــق الهدف هو  ــعي لتحقي ــاح والس -  الكف

املفتاح الذهبي للحياة .
- هل العقل والقوة رديفان ؟

ــل، والتمييز،  ــى التخي ــل القدرة عل -  للعق
والتقدير، وهو صانع القوة . 

- املرأة ؟
- هي االرض التي متدنا باحلياة .

- اجلمال ؟

ـــ هدية اهللا لنا .
- رأيك مبن سواك ؟

........ -
- العنف ضد املرأة ؟

- جنب . 
- تفسيرك للدنيا . غابة . معركة . فضول ؟

ــرت  ــدوالب تغي ال دار  ــا  ــي دوالب.. وكلم - ه
ــا و الى احلياة، والى  ــا في النظر إليه طريقتن

أنفسنا .
- اخلبث والذكاء ؟

ــث «األغبياء»، ألنه  ــر خبث هو خب - إن أخط
ــره وال ملصير  ــه، وليس واعياً ملصي ــدود ل ال ح
من يخبث بحقهم.. اما الذكاء ، فهو نعمة 

ربانية 
- حسن النية خسارة ام ربح كيف ؟ 

ــن النية من صفات ذوي  ــ ربح اكيد ، فحس
القلوب البيضاء .

- النجومية والضريبة ؟
- النجومية هبات إلهية ، وضريبتها لذيذة .

- االنكسار واالنخذال ماذا يدفعان بك ؟
- البدّ أن ندرك أنّ التعامل مع واقع االنكسار 
ــا وحدها  ــب احلقيقة ، فبه ــاج إلى طل يحت

نقضي على حالة االنكسار.
- الثأر ؟ 

- طاعون ، وختم اسود في جدران احلياة 
٢٠- دفاع األم عن أوالدها هل يغضبك ؟

ــل هناك من يغضب  ــذا ناموس احلق ، وه - ه
من احلق ؟

ــارع وجدت محفظة .. قلبك  - وأنت في الش
مباذا يخفق؟

ــاذا يفكر من فقد  ــع .. ترى مب ــق بالهل - يخف
محفظته ؟

- الفرصة ؟
- على املرء ان يكون عزيزاً ، وال ينحني  مهما 
ــا ال تأتيه الفرصة كي  كان األمر ضرورياً فرمب

يرفع رأسه مرة أخرى .
- االنتهازية حاجة ام ماذا ؟

ــاد  ــي األجس ــر ف .. دودة تنخ ــا اهللا  ـ لعنه
املريضة .

ــكار والذكريات   ــة فجرا وتالطم األف - اليقظ
هي  دروس للمراجعة

- نعم .. وما اصعبها من مراجعة .
- شخص ميدحك بغير حق ؟

- منافق ..
- هل كذبت مرة ؟

ــيما في املواعيد  ــم .. مرات عديدة ، الس - نع
التي ال حتكمها توقيتات . 

ــيارات او احملافل  ــي الس ــك عاليا ف - الضح
العامة  ؟..

- إساءة للذوق العام .
- الفلوس كيف تراها ؟

ــاة ، وبدونها  ــهيل أمور احلي ــيلة لتس ـ  وس
ــان .. إنها زينة احلياة  ــانية االنس تضيع إنس

الدنيا .
- العقل والتسرع ؟

ــو كابح مرض  ــر .. وه ــل ، مقود البش - العق
التسرع .

- احلسد – الغيرة  تفسيرك لكل منهما؟..
- مذمومان ..

ــودة الى الصبا ماذا تريد  - لو منحك اهللا الع
؟

ــو) حرفان في صحراء اخمليلة .. ال واقعية  - ( ل
فيهما .

- اخليال حقيقة ام وهم ؟

- رمبا ميتزجان يوما !
- الرومانسية هل تعجبك ؟

- أحبها ... فهي ضوع املودة والعالقة النبيلة 
.

- اجملاملة في غير محلها ... هل تؤذيك ؟
ــي  ــة ف ــا مطلوب ... لكنه ــي  ــد تؤذين - أكي
ــر غير  ــض األوقات ، إلبعاد الضرر.. فالبش بع

متساوين في رؤاهم .
ــت بعيد عن  ــك وان ــيت حقيبة فلوس - نس

بيتك ؟
- احلمد هللا .. موجود الهاتف النقال .

- الزوجة صديقة ام زوجة ؟
- هي زوجة وصديقة ..

- االغاني القدمية ؟
ـــ غذاء زمن الفرح الذي كنا نعيشه 

- انت والطبخ ؟
- بعيد عنه .. فأم العيال تكفي !

ــر ما تتوقع  ــؤول بغي ــا يفاجئك املس - عندم
كيف ترد ؟

ــمح أن يكون عليّ مسؤول  - أنا بعمر ، ال اس
... أنا مسؤول عن نفسي .

- الكرم – النظافة – األناقة ؟
- الكرم سيد الصفات كلها .

- حفظ السر  الى اي مدى عندك ؟
- كتمان السر ميثل  شرف اإلنسان .

- امرأة غير متعلمة تقود بيتها بامتياز؟
- ارفع لها قبعتي .. فهي من النوادر .

ــل حتكم عليه  ــام للبعض ه ــكل الع - الش
ومباذا؟

- مرات يكون الشكل على مستوى اجلوهر .. 
ومرات قشر رديء .

- عمر مديد وعطاء مستمر وطباع راقية.

االتــفـــــــاق فـــــــــي الـجـريـمــــــــــــــــة 

اِّـحامي الدكتور علي اِّـوسوي

نهاد الحديثي 

ــباب تعطل مصانع العراق رغم  ما أس
ــر؟  والفق ــة  البطال ــدالت  مع ــاع  ارتف
ــا.. لتأهيله دوالر  ــار  ملي  ١٠٠ ــاق  وإنف
ــبة العاطلني عن العمل في العراق  نس
ــطني  النش ــخاص  لألش  ٪١٤ ــت  بلغ
ــن  ــكلون ٥٦٪ م ــن يش ــا الذي اقتصادي
ــي  األميرك ــزو  الغ ــكانقبل  الس ــدد  ع
ــاحة  مس ــى  وعل  ٢٠٠٣ ــام  ع ــراق  للع
ــئت املدينة  ــو ٢٠٠ دومن أنش ــدر بنح تق
الديوانية  ــة  ــي محافظ ف ــة  الصناعي
ــي تضم عدة معامل  جنوب العراق، وه
إلنتاج امللح واملنظفات وتعبئة الشاي 
ــط وطحن الذرة، وغيرها  واحلليب وتفري
ــبب  ــي لم تر النور بس ــن املعامل الت م
ــدم توفر اخلدمات الضرورية  اإلهمال وع
ــغيلها ومن أهمها املاء والكهرباء  لتش
ــي كان يجب أن تتوفر , هذه املعامل  الت
ــة،  ــة الديواني ــة محافظ ــة لبلدي تابع
ــد دائم  ــا لعق ــتئجار األرض وفق ومت اس
ــون  ــب قان ــل حس ــاء معم ــرط بن بش
االستثمار الصناعي للقطاعني اخلاص 
واخملتلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨، وبعد أن 
ــأت عددا من املعامل التي كان من  أنش
ــن ٥٠٠ عامل  ــغل أكثر م املؤمل أن تش
ــبب  ــل، إال أنها تعطلت بس ــى األق عل
ــات الضرورية وفقا  ــول اخلدم ــدم وص ع
ــة  ــد وزارة الصناع ــون أعاله،وتؤك للقان
ــع واملعامل  ــي للمصان ــدد الكل أن الع

ــي هو ٢٨٨  ــام العراق ــاع الع في القط
ــن  ــات، م ــة احملافظ ــي كاف ــا ف مصنع
ــن العمل، تتنوع  ــا ٨٣ متوقفة ع بينه
ــة والكيميائية  ــني القطاعات الدوائي ب
ــيج وغيرها, وفي آخر  والغذائية والنس
إحصائية لوزارة التخطيط صدرت عام 
ــبة العاطلني عن العمل  ٢٠١٨، فإن نس
ــطني  النش ــخاص  لألش  ٪١٤ ــت  بلغ
ــكلون نسبة ٥٦٪  اقتصادياً الذين يش
ــكان العراق البالغ عددهم نحو  من س
ــدث  ــاً للمتح ــمة، وفق ــون نس ٤٠ ملي
ــم الوزارة، مشيراً إلى أن  ــمي باس الرس
ــبة الفقر في العراق بلغت ٢٦٪ أي  نس
ــر, ورغم أن الدولة  بواقع ١٠ ماليني فقي
ــار  دين ــون  تريلي  ١٢٠ ــدود  بح ــت  أنفق
ــركات  ــل الش ــار دوالر) لتأهي (١٠١ ملي
ــى ٢٠١٤،  ــن ٢٠٠٥ إل ــة للفترة م العام
ــا مموال من الدول املانحة  وكان معظمه
ــة، فإنها أخفقت في إعداد  ووزارة املالي
الة  دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعّ
ألغلب عقود الشراكة التي أبرمتها مع 
ــركات األجنبية واحمللية للنهوض  الش
ــا أنها لم  ــع العامة, كم ــع املصان بواق
ــك التعاقدات  ــق نهضة نوعية بتل حتق
تتناسب مع النمو االقتصادي الشامل 
ــب تلك  ــببت أغل ــل تس ــتدام، ب واملس
التعاقدات باستمرار خسارة الشركات 
العامة وعدم حتقيق أي أرباح تساعدها 
ــزال  ــث ال ت ــور، حي ــو والتط ــى النم عل
ــن تأمني رواتب  ــع عاجزة ع تلك املصان
ــا من خالل  ــم تغطيته ــا ويت موظفيه
املنح التي تقدمها وزارة املالية،, فاملبالغ 
ــي تخصصها  ــة «الترقيعية» الت املالي
ــركات  احلكومات لتأهيل املصانع والش
ــة  ــع احلاج ــب م تتناس ــة، ال  العمالق
ــإن عجز احلكومة  ــة، بالتالي ف الفعلي
ــادة التأهيل أو  ــوال إلع ــر األم عن توفي
ــا تتوجه  ــوط جديدة جعله فتح خط
نحو االستثمار واملشاركة مع القطاع 
ــركات  ــت عدد الش ــاص, حتى بلغ اخل

ــق أي أرباح منذ  ــي لم حتق ــرة الت اخلاس
ــنة ٢٠٠٣ بحدود ٤٦ شركة من أصل  س
٦٧ تابعة لوزارة الصناعة، باإلضافة إلى 
خسارة جميع الشركات التابعة لوزارة 
ــات احلربية  ــاع واملعنية بالصناع الدف
ــركات  الش ــع  جمي ــارة  خس ــك  وكذل
العامة التابعة لوزارة الكهرباء, ويشير 
د-مظهر محمد صالح املستشار املالي 
ــركات  ــوزراء إن ٧٢٪ من الش ــس ال لرئي
ــرة,  ــة العراقية خاس ــة للدول اململوك
ــركة عامة  ــني ١٧٣ ش ــاف أن من ب وأض
ــا إال  ــد منه ــة، ال يوج ــة للدول أو مملوك
ــح، والباقي تعد  ٢٨٪ تعمل وحتقق الرب
ــرة, وأوضح أن قرابة ٤٠٠  شركات خاس
ــركات اململوكة  ــي الش ــل ف ــف عام أل
ــهرية على  ــا ش ــون منح ــة يتلق للدول
شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة 
منذ ١٨ عاما ويشير مختصون , ان وزارة 
ــتراتيجية  ــة ال متتلك رؤية إس الصناع
ــيق مع  ــم إعدادها بالتنس ــاملة يت ش
وزارة التخطيط وفق احتياجات السوق 
ــتدامة  ــاً ألهداف التنمية املس وحتقيق
ــوزارة طوال  ــم تواكب ال ــا ل ٢٠٣٠، كم
ــات التطور  ــن املاضيني متطلب العقدي
ــع  ــاء مصان ــي بإنش ــي العامل الصناع
ــل  وتأهي ــدة  جدي ــات  وصناع ــة  حديث
كوادر بخبرات فريدة تواكب التغييرات 
ــوق الصناعات، كما  ــارعة في س املتس
ــف املصانع  ــدات أدت لتوق ــدم املع ان ق
ــد من العوامل  ــل, وهناك العدي واملعام
أثرت بشكل سلبي على تراجع البيئة 
الصناعية احمللية، أبرزها كثرة اإلعفاءات 
ــتوردة  اجلمركية ورخص املنتجات املس
ــار العراقي  ــاع قيمة الدين مقابل ارتف
ــة، إضافة إلى  ــالت األجنبي ــام العم أم
تدفق البضائع بشكل غير قانوني، مع 
ــيطرة احلكومة على جزء كبير  عدم س
ــذ اإلقليم  ــذ احلدودية ومناف ــن املناف م
ــوق احمللية  ــكل خاص ,وإغراق الس بش
باملستورد، لعدم قدرة املصانع واملعامل 

ــود  بجه ــادوا  واش ــة،  املنافس ــى  عل
ــاول ضبط  ــي حت ــة الت ــة احلالي احلكوم
ــة اجلمركية، مما  ــع التعرف ــدود ووض احل
أسهم في إعادة احلياة لبعض املصانع 
ــل احمللية وكانت تصريحات وزير  واملعام
ــد صاحب  ــابق محم ــة   الس الصناع
الدراجي ٢٠١٧ ,صدمة كبرى للمواطن 
ــف الكثير من تفاصيل  العراقي , كش
ــات التي  ــوزارة والضغوط ــه في ال عمل
تعرّض لها مما أسماه (مربع الشر) الذي 
ا أن  ــترك فيه دول إقليمية، موضحً تش
ــلطات  العراق اآلن حتكمه مجموعة س
ا أن  ــت فيه مقومات الدولة، مؤكدً ليس
مشروع بايدن في تقسيم العراق هو ما 
يعمل عليه األميركيون حاليًا, واضاف 
ــن اذرعها، هناك  ــر اقوى م -- مربع الش
نية، ولكن هناك اصوات منفردة، يعني 
ــجع الصناعة  كيف للحكومة ان تش
ــر، وكيف للصناعي  والوقود غير متواف
ان ينتج وال توجد حماية ملنتجه، هناك 
ــم صادراتها للعراق، كي يكون  دول تدع
منتجهم ارخص، رمبا تسأل ملاذا؟ اقول 
ــة،  ــا الصعب ــحبون عملتن ــم يس النه
ــا  ــس ١١٧ دوالرا، امن ــص لي ــا رخي دوالرن
ــا ودمنا،  ــعر مدعوم من حلمن ــذا الس ه
ــاوز الـ ١٣٠٠  ــعر احلقيقي يتج الن الس
دينار، لذلك هم يستفيدون من سحب 
ــبيًا  الرخيصة نس ــة  ــة الصعب العمل
ــتورد يحول مصانع  ــراق -- املس من الع
ــن احلرفيني,  ــازن ويرك ــى مخ ــراق إل الع
ــف وزير الصناعة األسبق محمد  وكش
ــط  ”مخط ــن  ع ــي  الدراج ــب  صاح
ــيق  لتحطيم الصناعة العراقية بتنس
ــم  ــة“ ل ــراف خارجي ــن أط ــط م وضغ
يسمها,وقال الدراجي: ”إن املهمة التي 
تفرضها القوى السياسية النافذة في 
ــف بإدارة وزارة  ــراق على أي وزير يكل الع
ــاف املصانع واملعامل  الصناعة هي إيق
ــتيراد,  االس ــى  عل ــاد  واالعتم ــة  احمللي
ــتثمار في  ــعُ جلنة االقتصاد واالس وتُرج

ــع الكبير في  ــان العراقي ، التراج البرمل
ــتيراد  العراقية لصالح االس الصناعة 
ــية  ــخصيات عراقية سياس ــى ”ش إل
ــق  طري ــي  ف ــف  تق ــية  سياس ــر  وغي
ــل مصاحلهم  ــر الصناعة من أج تطوي
ــر  وزي ــيةوكان  والسياس ــخصية  الش
ــب  ــد صاح ــابق محم ــة الس الصناع
ــام ٢٠١٧ ما  ــد وصف في ع ــي ق الدراج
ــر  ــة بـ»األم ــي وزارة الصناع ــدث ف يح
ــاد  املضحك». يقول الدراجي إن «الفس
ــس في موضوع  ــي وزارة الصناعة لي ف
(الكوميشن)، بل في عدم وجود اإلنتاج، 
مبعنى آخر: أنت ال تنتج، وهناك جهات 
ا جملرد أن تتوقف املعامل  تعطيك فلوسً

ــحب صالحيات  ــي تعليقه على س وف
وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــل  علّ ــر،  الوزي
ــود دولة عميقة  ــك بـ»وج الصناعة ذل
ــة وال تريد ظهور منتوج  ارب الصناع حتُ
ــج القيمر  ــالً مبنت ــي»، ويضرب مث وطن
ــركة تُصدر  ــحبت ش احمللي، حيث «س
ــي تابعة لدولة  ــى العراق، وه األلبان إل

ــواق ثم  مجاورة، كمية املنتوج من األس
ــاء صالحيته,  ــادت توزيعه بعد انته أع
رة للعراق،  ــدولَ املصدّ وتتصدر الصني ال
ــا إيران  ــمية، وتليه ــب بيانات رس حس
ــدة، وما زال  ــات املتح ــم تركيا والوالي ث
ــه  ــا على نفس ــب محافظً ــذا الترتي ه
ــابك ملفات الفساد واملشاريع  ---تتش
ــة في وزارة  ــة واملصانع املتوقف املتلكئ
ــارات لصفقات بيع  ــع إش الصناعة، م
ــب  ــا (مناص ــب العلي ــراء للمناص وش
ــذه  ــي ه ــار) ف ــون دين ــع: ٤٨٠ ملي للبي
ــر من  ــع الكثي ــي يُجم ــة الت املؤسس
ــا منذ عام  ــني على ضعف أدائه املراقب
ــث  ــار أحادي ــة. وتُث ــى اللحظ ٢٠٠٣ حت

ــاد في  ــال العام، وفس ــي امل ــن هدر ف ع
ــوزارة الصناعة،  ــة ل ــركات التابع الش
ــون إلى  ــؤولون ومراقب ــير مس كما يُش
تدخالت خارجية متنع تقدم الصناعات 
العراقية لدوام االستيراد والتصدير بني 
العراق والدول األخرى, وفي ظل سياسة 
االستيراد العشوائي خملتلف السلع الى 

ــف البضائع  ــواق مبختل حد اغراق األس
ــع  ــت املواق ــة، أصبح ــا الرديئ ــا فيه مب
الصناعية صغيرةً كانت أم كبيرة، مبان 
ــاحات مهجورة، ثم حتولت شيئا  ومس
ــيئا بفعل تضاعف االستيراد إلى  فش
مخازن للسلع املصنوعة في كل بقاع 
ــق كانت تعج  ــراق. مبناط األرض، إالّ الع
في املاضي مبنشآت صناعية، تصطفُّ 
ــرة في  ــلِ الكبي ــاحناتُ احلم ــوم ش الي
ها اخلرِبةِ وهي تفرغ حمولتها  ــوارعِ ش
ــتورد الذي ميأل كل زواياها التي  من املس
الني،  ــوات احلمّ ــدى أص ــا ص ــردد فيه يت
ــد أن كانت متتلئ بضجيج العاملني  بع
ــف الصناعات, ، حيث  املهرة في مختل
ــركات احلكومية  ــتغلت بعض الش اس
الفرص الصناعية للتعاقد في مشاريع 
إنشاء بُنى حتتية ملؤسسات الدولة من 
ــاول الثانوي أو  خالل االعتماد على املق
ــتيراد، بدالً من تشغيل مصانعها  االس
ــبة فاعلة  ــا، دون وجود محاس وكوادره
ــي دوراً  ــل السياس ــب العام ــا لع ,كم
ــة العراقية  ــدمي الصناع ــاً في ته مهم
نتيجة عدم وجود جدية من قبل القوى 
ــية املهيمنة على مؤسسات  السياس
الدولة في توحيد اجلهود واالتفاق على 
ــة العراقية،  ــع الصناع ــوض بواق النه
وحل اإلشكاالت التي حتول دون التقدم 
ــى  ــد عل ــا نؤك ــد, وهن ــي للبل الصناع
ــية تدرك  ــود طبقة سياس ــرورة وج ض
ــادة العراق إلى  ــا أن ال مناص من إع متام
ــاحة»  ــي، بجعله «س ــه الطبيع وضع
للتقارب وتبادل املصالح، وليس ساحة 
ــال بالوكالة ووضع  ــات واالقتت للصراع
مصلحة العراق أوال، في حني يرى خبراء 
ــاد  ــون ضرورة مكافحة الفس اقتصادي
ــتراتيجية وطنية اقتصادية  ووضع إس
ــإرادة  ــني، مدعومة ب ــل مختص ــن قب م
سياسية للنهوض باالقتصاد العراقي 

من جديد

صــنــاعـتـنـــــــا الوطـنـيــــــــة ... بــــــأي ذنـــب دمــــــــــــــرت ؟!
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ــن بضعة   ــة ال تزيد ع ــات ضيق مربع
ــة حي طارق  ــرات هي منطق كيلو مت
التي تقع شرق مدينة الصدر  ال تفصل 
ــدة الترابية التي  ــوى الس بينهما س
ــة عن احلي والتي تكتظ  تفصل املدين
ــهم  ــث ازدادت نفوس ــكان . حي بالس
ــكل مضطرد في الفترة األخيرة..  بش
ــكن والتي  ــاحة الس دون ان تزداد مس
ــة خاوية أغلبها من  تبدو بيوتها هش
ــوءة بالطني ،  ــني والصفائح اململ الط
ــكل بيوتها وبناءها بشكل  حيث تش
ــل بيوتها تتداخل  ــوائي . مما جع عش
ــى حد ال  ــكلها ال ــاء التي تش باألحي
ــلل  ــا الهواء وتتس ــر منه ــكاد ان مي ي
ــبة  الى بيوتها مياه األمطار ، وان نس

ــكانها يعملون في املهن  ٨٥./. من س
ــاء «العمالة» حيث  ــرة ، وعمال بن احل
ــهرية ثابتة  ــر لهم مداخل ش ال تتوف
ــتقرار فيها  ــى غياب االس ــا أدى ال . م
ــذه العوائل  ــر من ٩٠./. من ه ، وان أكث
ــى جوانب  ــت خط الفقر ال تعيش حت
ــكن  ــددة واملتعلقة بالس احلياة املتع

والتعليم والصحة .
* اهالي حي طارق يتحدثون عن مأساة 

منازلهم. 
ــو أول منزل  ــامي ه ــيد خيري س  الس
دخلنا اليه . حيث ال يشبه هذا املنزل 
البيوت املألوفة سقفه من «االنترنيك 
ــخة آيلة  ــح» جدرانه متفس الصفائ
ــقوط وال أثر عليها للطالء وأثاث  للس
ــروط  ــه الش ــر في ــام ال تتوف رث وحم
ــراض كثيرة  أم ــة  الضروري ــة  الصحي
ــيد  أصابت العائلة : تقول زوجة الس

ــة في  ــى عملي ــت ال ــري ، أخضع خي
ــد املوت  ــت فيها الى ح ــب وصل القل
ــة ألكثر من  ــأت العملي ــي أرج . إال أنن
ــبب العوز وضيق احلال ، حيث  مرة بس
ــد حاجة  ــاً لس ــاً كافي ــك مبلغ ال منل
ــا الى منزل  ــة ، ودخلن ــي األربع أطفال
ــالم كان يعمل حماالً في  ــيد س الس
منطقة جميلة ولديه  خمسة أطفال 
ــدارس أصر علينا ان  أغلبهم طلبة م
ــار   بيده  ــول في املنزل . حيث أش نتج
عن الفجوة التي ما وراء السقوف في 
اجلدران والتي يدخل منها الهواء البارد 
واألمطار في الشتاء حيث يقول ليس 
ــح   حالنا ومن  ــي نصل ــا املالً ك لدين
ــتاء  يحزن حلالنا،  يرانا في فصل الش
ــاذورات ومخلفات  ــر الق ــث تنتش حي
ــل املنزل ،  ــتيكية داخ األوعية البالس
ــاه حيث متتلئ  ــوم بتفريغ تلك املي نق

ــا امتألت مرة  ــرة ثانية وهكذا ، كلم م
ــذا الوضع  ــاف يقول في ه ــرى وأض أخ
ــزري نعيش كالدجاج في قن نعاني  امل
ــاركنا احلديث  البرد واجلوع والعوز ، ش
ــيد فاضل ابو العسل أب  جارهم الس
خلمسة أطفال شخص نحيف أسمر 
ــى وجهه  ــم عل ــات التعب ترس عالم
ــر ، حدثنا وعيونه  جتاعيد الزمن الغاب
ــوع . إن والدي رجل كبير  غارقة بالدم
ــى احلركة  ــر قادر عل ــن معاق غي الس
ــاركتنا  وأثناء ما كنا نتحدث معه ، ش
ــحبت لنا  ــث حيث س ــه باحلدي زوجت
كيساً كبيراً من حتت طاولة األغطية 
وفرش النوم ، لتخرج منه ثياباً عتيقة 
ــول هكذا  ــث تق ــة حي ــة قطع قطع
ــادنا ، ننتظر ما زاد عن  ــوا أجس نكس
ــس والثياب  ــن املالب ــة الناس م حاج
ــا أيضاً ،  ــن وحدثتن ــض اخليري من بع

ــروف الصعبة  ــة والعوز والظ ان احلاج
دفعتني الى إخراج أوالدي من املدرسة 
ــراء  ــن على ش ــن قادري ــث لم نك حي
التي  الكتب والقرطاسية واحلاجيات 
ــة ، عائلة السيدة أم  حتتاجها املدرس
ــب وهي ام ألربعة أوالد األكبر زينب  زين
١١سنة حدثتنا قائلة ان زوجي يعاني 
ــه رصاصة في  ــاً أصابت ــاً عصبي مرض
ــقوط وعاطل  رقبته بعد أحداث الس
ــه مريضا يتقاضى  ــن العمل . لكون ع
راتبا من الرعاية االجتماعية  ثالثمائة 
وعشرون الف دينار كل شهرين، كنت 
ــي املصاب لكي  ــتري األدوية لزوج اش
ــه عالج يومي  ــف من العصبية ان يخ
ــاب بنوبات  ــذ العالج يص ــم يأخ وان ل
ــي وأطفالي  ــا وزوج ــادة أن عصبية ح
ــياج  ــة في غرفة واحدة ذات س األربع
ــقف املنزل من  خارجي من التنك وس

ــد على احلصة  ــح ودائماً اعتم الصفي
التموينية التي ال تكفي لسد حاجتي 
ولو لشهر واحد ، اغلب األحيان تكون 
ــاب أوالدي  ــة ، كانت ثي ــي فارغ جيوب
ــوق  ــا لي والدتي من س قدمية جتمعه
ــراج وان ابني أحمد  ــل قرب الك الداخ
ــي مقهى داخل  ــنوات يعمل ف ١٠ س
السوق بأجر  يومي خمسة آالف دينار 
يومياً . هكذا هو حالنا منذ زمن طويل 
، وال أدري الى متى يستمر هذا الظلم 
ــؤولني في  ــن قبل املس ــاالة م والالمب
احلكومة والبرملان لوضع حد للعيشة 
ــكان احلي ،  ــها اغلب س ــي يعيش الت
ــض مناطق احلي  ــي بع ــد جتولنا ف لق
ــها  ورصدنا بعض املعاناة التي يعيش
ــث بدأنا من  ــكان احلي ، حي اغلب س
ــذي  ــع ال ــاة الواق ــاة مأس ــر املأس قع
تعيشه هذه العوائل والذي ينخفض 

ــبة ٨٥./. في درجة خط الفقر  الى نس
ــارف الطموح  ــى مش ــي بنا ال لتنته
ــا  ــل ألنه ــذه العوائ ــه ه ــذي تضع ال
ــتحق  ــذه األرض ما يس ــن على ه تؤم
ــا املاضي فكله مرارة وقتامة  احلياة أم
ــم حتملوا  ــوى إنه ــب لهؤالء س وال ذن
ــوء تقديرهم حتى  ــاء القادة وس أخط
ــوا إليه . في  ــى ما وصل ــل احلال إل وص
ــا رصد األوضاع  ــذا التحقيق حاولن ه
ــارق . وكانت  ــة ملنطقة حي ط اليومي
ــاال وأحالما  ــي طياتها آم ــل لنا ف حتم
ــاوالت البعض  ــا وعذابات ، ومح واآلم
ــع الراهن ، أياً كان  التكييف مع الواق
ــل ، نتمنى  ــه ، أمالً في غد أفض بؤس
ــوم من األيام   ــح محاالً في ي أن ال يصب
ــؤالء الناس ،  ــب له ــل مناس وضع ح
ــالهم من وسط بيئة تغرق في  وانتش

الفقر والبؤس واحلرمان.

الـمتـحـور الـجـديـد «اومـيـكــرون»

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــى  ــت عل ــي تتهاف ــب  الت ــد املصائ تع
ــا  موروثة ال تنقطع فمن حرب الى  بلدن
ــا  كدنا ان  ــن دمار الى دمار وم حرب وم
ــة اللعينة  ــاءت هذه اجلائح ننهض ج
ــة  ــا.أن احلال ــن ثمارن ــي م ــك مابق تفت
ــن  ــاء، م ــا الوب ــي يخلقه ــة الت العام
ــتقبل،  ــع وغموض للمس ــات هل موج
ــن  م ــا  وغيره ــة،  االجتماعي ــة  والعزل
ــتصيب  ــة بالوباء س ــر املرتبط الظواه
ــدادًا أكبر  ــية وجتعل أع املناعة النفس
ــةً لالضطرابات  ــخاص عرض ــن األش م
ــة  االكتئاب.ثم ــا  وأهمه ــية  النفس
ــية لهذا  ــات  قيَّمت اآلثار النفس دراس
الوباء على عينة كبيرة من مستخدمي 
اإلنترنت ، إال أننا ال ميكننا ضمان متثيل 
ــاركني  ــع ككل , ألن جميع املش اجملتم
ــتخدمي اإلنترنت الذين  كانوا من مس
ــة، فى حني  ــراءة والكتاب ــم الق ميكنه
ــن ارتفاع معدالت األمية،  أننا نعاني م
ــا كبيرًا عن  ــون اختالفً ــف األمي ويختل
ــم  ــث خصائصه ــن حي ــني م املتعلم

ــة، ومع ذلك  ــة والدميوغرافي االجتماعي
ــية لهذا  ميكننا القول بأن اآلثار النفس
الوباء  هائلة، خاصةً بني النساء الالتي  
كنَّ أكثر عرضةً لالضطرابات النفسية 

من الرجال
وداوِ الداءَ قبلَ تقولُ فيه 

بيبُ الداءِ أعيا فاستطارا طَ
ديثٌ  ها حَ ؤُ نْشَ فإِن احلربَ مَ

رُّ مبدؤهُ ضمارا وكان الشَ
ــة  ــة العاملي ــة الصح ــت منظم وصف
ر مثير  ــوّ ــرون بأنه متح ر  أوميك ــوّ متح
ــى أدلة بأن  ــتناداً إل ــك اس ــق، وذل للقل
ــدة طفرات  ــى ع ــوي عل ر يحت ــوّ املتح
ــروس. وال  ــلوك الفي ــى س ــد تؤثر عل ق
ــكوك  ــدر كبير من الش ــاك ق ــزال هن ي
ــرون، وثمة الكثير من  بخصوص أوميك
ــأنه حالياً لتقييم  األبحاث اجلارية بش
ــدته، وخطر  ــرعة انتقاله، وش مدى س
ــر  تكرار اإلصابة باملرض.فعندما ينتش
ــبب  ــع ويتس الفيروس على نطاق واس
ــة  احتمالي ــزداد  ت ــدة،  عدي ــات  بإصاب
ــا زادت فرص  ــدوث طفرات فيه وكلم ح
ــا زادت فرص  ــروس، كلم ــار الفي انتش
ــض   ــر بع ــرات فيه.وتُعتب ــدوث تغيي ح
ــل  ــن قبي ــدة، م ــورات اجلدي ــن  املتح م
ــى  ــروري أن يتلق ــن الض ــرون.  م أوميك
ــا تتوفر لهم  ــات عندم ــاس اللقاح الن
وأن يواصلوا متابعة النصائح القائمة 
بشأن منع انتشار الفيروس، مبا في ذلك 
التباعد االجتماعي، وارتداء الكمامات، 
ــدي، واحملافظة  ــل املنتظم لألي والغس
ــاحات الداخلية.ومن  على تهوية املس
ــات  ــون اللقاح ــاً أن تك ــروري أيض الض
ــة العامة  ــن إجراءات الصح وغيرها م
ــؤدي انعدام  ــكان وي ــة في كل م متاح
ــر اللقاحات إلى ترك  ــاواة في تواف املس
ــل والعديد  ــة الدخ ــدان املنخفض البل

ــت رحمة كوفيد-١٩,  منها أفريقية  حت
ــدان التي تتوافر فيها  ويجب على البل
ــات أن توفر  ــدادات جيدة من اللقاح إم
تْ  بسرعة جرعات اللقاحات التي وعدَ
ــاف متحور  ــا.مت اآلن اكتش بالتبرع به
ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ــرون ف أوميك
ــادت منظمة الصحة  حول العالم وأف
ر أوميكرون رمبا يكون  العاملية أن متحوّ
ــو لم يتم  ــم البلدان، حتى ل في معظ
ــد درس الباحثون  ــد فق ــافه بع اكتش
ر أوميكرون  حالياً التأثير احملتمل ملتحوّ
على فاعلية لقاحات كوفيد-١٩. ال تزال 
ــن قد يكون  ــدودة، ولك ــات مح املعلوم
ــي فاعلية  ــاض طفيف ف ــاك انخف هن
ــديدة  ــراض الش ــد األم ــات ض اللقاح
ــة من  ــي الوقاي ــاض ف ــاة، وانخف والوف
ــدوى. ومع ذلك،  األمراض اخلفيفة والع
تشير تقارير منظمة الصحة العاملية 
ــدو أن اللقاحات  ــه، حتى اآلن، يب إلى أن
ــا توفر حماية كبيرة ضد  املتوفرة حالي

املهم  والوفاة.من  ــديدة  الش ــراض  األم
ــات للحماية من  ــي اللقاح ــاً تلق أيض
ــعة االنتشار،  املتحورات األخرى الواس
ر دلتا وعندما يتاح لك،  من قبيل متحوّ
ــاح وإذا كان  ــن أنك تتلقى اللق تأكد م
اللقاح الذي ستتلقاه يشمل جرعتني، 
ــني  ــى اجلرعت ــول عل ــم احلص ــن امله م
ــة ممكنة.ما زالت  ــق أكبر حماي لتحقي
ــل البوليمري  ــارات حتليل التفاع اختب
ــخيص  والتش  (PCR) ــل  املتسلس
ــتضد  املس ــى  عل ــم  القائ ــريع  الس
ــع قادرة  ــتخدمة على نطاق واس املس
ــة بكوفيد- ــف عن اإلصاب على الكش
ر أوميكرون.ثمة  ــوّ ١٩، مبا في ذلك متح
ــرعة انتقال  ــأن س ــاث جارية بش أبح
ــذه  ث ه ــنحدّ ــرون، وس ــور أوميك متح
ــر معلومات إضافية  املادة عندما تتوف
بهذا الشأن. مع ذلك، فإن الناس الذين 
ــر احملصنني  ــون اجتماعياً وغي يختلط

معرضون أكثر لإلصابة بكوفيد. 

 سقوف من الصفيح وجدران متفسخة آيلة للسقوط ومنازل ال تتوفر فيه الرشوط الصحية الرضورية

حي طارق  ... منطقة معزولة وبيئة غارقة يف الفقر واإلحباط

للمرة الثانية امام انظار
 رئيس جملس النواب 

 حممد احللبويس
ــن فليح) وذكر  حضر الى مقر جريدتنا املواطن ( فالح عبد احلس
ــة ومصاريف  ــد نفقات املعيش بانه متقاعد وراتبه ال يكفي لس
ــية / جامعة  ــة العلوم السياس ــدر) الطالب في كلي ــده (حي ول
ــوائيات كونه ال  ــاكن في العش ــداد / املرحلة الثالثة وانه س بغ
ــتئجار بيت ، وبنيّ ان عدد افراد عائلته  يستطيع تأمني مبلغ اس
ــملوه  ــم (٦) ويلتمس من جنابكم ان تش ــن اعالته ــؤول ع املس
ــاعدته على مواجهة ظروفه القاسية  بعطفكم األبوي في مس
ــكري وضغط الدم  والصعبة خصوصا وانه يعاني من مرض الس
وسوفان في القدمني وان صحته ال تساعده على مزاولة اي عمل 
ــتطيع تأمينه ، ( البينة  ــالج يكلفه كثيراً من املال ال يس وان الع
ــام انظاركم لهي على ثقة اكيدة  ــدة) اذ تضع هذا األمر ام اجلدي
ــملونه بعطفكم ورعايتكم  ــكل العراقيني وستش بأنكم أب ل
ــدد  ــانيتكم ، وفقكم الباري وس األبوية ملا عرف عنكم من انس
ــه يعيش اآلن في  ــني علماً بأن ــة العراق والعراقي ــم خلدم خطاك

مدرسة مهجورة في صف مع اسرته البالغ عددها ستة افراد.
املواطن / فالح عبد احلسن فليح

هاتف / ٠٧٧٠٤٠٩١٤٢٥

منطقة سنجار 
وزوير يف بابل 
تشكو الكهرباء

ــة  ــدة» مكامل ــة اجلدي ــت «البين تلق
هاتفية من اهالي منطقتي سنجار 
ــة بابل  ــي محافظ ــي ف ــر الغرب وزوي
ــن  ــون م ــم يعان ــا انه ــون فيه يقول
انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل 
ألكثر من (٧) ساعات علماً ان هناك 
ــاك من يحتاج الكهرباء  مرضى وهن

الجناز اعماله .. فهل يجوز ذلك ؟.

طب و علوم

بة
شا

ت 
قا

طا

حاوره / محمد علي رزاق
ــي اجملال  ــى دخل ف ــاوي ؟ ومت ــد احملي ــتاذ زي ــو االس ــن ه * م

التربوي؟ 
ــهادة  ــاوي. حاصل على ش ــني احملي ــتاذ زيد حس ـ إني االس
ــوس في اللغة العربية دخلت في مجال التعليم  البكالوري
ــتمتع بهذهِ  ــت محباً لعملي كـمعلم مس عام ٢٠٠٨ وكن
ــا وذلك ألن كل مختص أحب  ــانية وابدعت به املهنة اإلنس
ــالً ابدع فيه . و واصلت مهنتي كمعلم حتى عام ٢٠١٧  عم
ــة التي اعمل بها  ــيحي كمدير لنفس املدرس حيث مت ترش
ــة مديرها الى  ــن االبتدائية اخملتلطة بعد إحال ــي النهري وه
ملتُ جاهداً  التقاعد حيث اصبحت لدي صالحيات اكبر وعَ
ــتوى العلمي للتالميذ واحلمدهللا كانت  على االرتقاء باملس

النتائج جيدة جداً .
* هل تلعب وسائل اإلعالم دوراً في مستوى التعليم؟

ــل االجتماعي دوراً  ــالم ومواقع التواص ــائل اإلع ـ تلعب وس
مهماً خصوصاً في وقت حضر التجوال بسبب وباء كوفيد 
ــذي اجتاح العالم فكان لالعالم دور مهم في التوعية  ١٩ ال
وكذلك نشر الدروس اليومية من خالل التلفزيون التربوي . 
ــم االلكتروني ؟ وما مدى جناحهُ في  * ماهو رأيك في التعلي
ــم االلكتروني ام  ــل التعلي ــة وهل تفض ــة التربوي املؤسس

احلضوري ؟ 
ــوري افضل  ــد التعليم احلض ــن املؤك ـ م
ــرة  ــيلة اتصال مباش بكثير ألنه يعد وس
ــن املعلم  ــة واملعرفة م ــي نقل املعلوم ف
ــم االلكتروني  ــا التعلي ــم .أم ــى املتعل ال
ــبب الوباء وحياة  وُجد كبديل مؤقت بس
ــة اهم من  ــذ واملالكات التعليمي التالمي

كل شيء .
ــك مع  ــي تواجه ــاكل الت ــي املش *  ماه

التالميذ واولياء االمور ؟
ــعى  ــاكل ونحن بدورنا نس ـ ال توجد مش
ــة  الى توطيد العالقة بني البيت واملدرس
ــع اولياء األمور  وان يكون هناك تواصل م
ــم من اجل  ــتوى ابنائه ــم مبس وتعريفه

االرتقاء باملستوى التعليمي . 
* ماهو تأثير البيئة احمليطة باملدرسة على 
ــتوى  ــلوك واملس التالميذ من حيث الس

العلمي ؟ 

ـ للبيئة احمليطة باملدرسة اهمية كبيرة ولها تأثيرات كثيرة 
ــة هادئة وبعيدة عن  فكل ما كانت البيئة احمليطة باملدرس
ــل وتختلف البيئة من  ــاء كان تركيز التالميذ افض الضوض
ــن بيئة الريف من  ــكان الى اخر فـبيئة احلضر تختلف ع م

حيث سلوك التالميذ وتصرفاتهم .
ــية املتهالكة  ــة يعانون من البنايات املدرس * بعض الطلب
ــبة للتعليم واغلبها  ــي غالباً ما تكون بيئة غير مناس والت
ــت آمنة . من املسؤول عن هذه املشكلة وملاذا ال توجد  ليس

حلول جذرية ملثل هذه املشاكل ؟ 
ــث ان تصميمها  ــيئة حي ــم املباني في حالة س ـ ان معظ
ــا تعاني  ــم احلديث كونه ــع متطلبات التعلي ــق م ال يتواف
ــة والنظافة  ــكلة الصيان ــاكل خطيرة وايضاً مش من مش
ــث تفتقر إلى  ــة حي ــا بدائي ــورة عامة فيه ــات بص واخلدم
ــطة الرياضية والثقافية كما  ــة األنش وجود مرافق ملمارس
ــا االفتراضي  ــة قد أكملت عمره ــر من هذه االبني أن الكثي
ــالمة وصحة الطالب  وأصبحت في حالة متردية تعرض س
ــدارس الدولة ال  ــزن حقاً أن بعض من م ــر ،ومن احمل للمخاط
ــوق . ويرجع  ــاري املرم ــراث املعم ــا مثاالً للت ــن اعتباره ميك
ــبب في ذلك الى عدم وجود تخصيصات مالية كافية  الس
ــرا جداً من  ــا الن عددا كبي ــدارس او ترميمه ــادة بناء امل إلع

املدارس تعاني من هذه املشكالت.

  التعليم من أهم األساسيات التي حتتاجها الدول النامية 
حيث ال توجد بلدان متقدمة إال بالعلم والتعليم 

األستاذ زيد املحياوي يف لقاء يؤكد : العملية التعليمية تواجه عقبات تعيق تطورها 
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«احلرس الثوري» يعلن نجاح جتربة 
صاروخ يعمل بالوقود الصلب

متابعة / البينة اجلديدة
ــة في  ــوة اجلوفضائي ــد الق ــن قائ أعل
ــد  ــي، العمي ــوري» اإليران ــرس الث «احل
ــاء اخلميس  أمير علي حاجي زاده مس
ــرس» أجرى «بنجاح»  ــي ، أن «احل املاض
ــل محركه  ــاروخ يعم ــى ص ــة عل جترب
ــب وقادر على نقل أقمار  بالوقود الصل
صناعية.ونشر «احلرس الثوري» مقطع 
فيديو يُظهر بحسبه، «جتربة ناجحة» 
ــبوع املاضي، على محرك  أُجريت األس
الدفع الرئيس للصاروخ.ونقلت وكالة 
ــة لألنباء عن حاجي زاده  «إرنا» اإليراني
قوله «إنها املرة األولى التي تستخدم 
ــل بالوقود  ــاً يعم ــران صاروخ فيها إي

ــائل الذي  ــب بدالً من صاروخ يعمل بالوقود الس الصل
ــتخدم خالل العامني املاضيني».وأضاف «بات  كان يُس
ــار الصناعية إلى  ــال مزيج من األقم بإمكان إيران إرس
ــخ التي تعمل  ــتخدم الصواري الفضاء».وميكن أن تُس
ــا الصواريخ  ــات محمولة، أم ــود الصلب، بقاذف بالوق
ــي فهي مرتبطة  ــود الصلب الصاف ــي تعمل بالوق الت
ــي باألنظمة الصاروخية الباليستية. ــكل أساس بش

ــا»، أن «األقمار  ــت عنه «إرن ــرال، وفق ما نقل ــد اجلن وأك
الصناعية اإليرانية اجلديدة مؤلفة من أجسام مركبة 
ــيزيد أكثر قوة  ــر معدنية مع محركات ثابتة، ما س غي

ــت إيران في  ــيخفض التكاليف».وأعلن ــاروخ وس الص
ــاروخ إلى الفضاء  ــي، إطالق ص ــون األول) املاض ٣٠ (كان
ــوة أثارت  ــة، في خط ــراض بحثي ــدات ألغ ــل مع يحم
ــنطن  ــنطن. وفي اليوم التالي، أكدت واش «قلق» واش
ــذه التجربة في  ــل إطالق الصاروخ.ويأتي إعالن ه فش
ــاركة أميركية  وقت جتري طهران والقوى الكبرى، مبش
ــا بهدف إحياء اتفاق  ــرة، مباحثات في فيين غير مباش
ــووي اإليراني، الذي  ــج الن ــأن البرنام عام ٢٠١٥ في ش
انسحبت واشنطن منه أحادياً بعد ذلك بثالثة أعوام.
وأعلنت إيران في (نيسان) ٢٠٢٠ وضع أول قمر صناعي 

عسكري في املدار

كوريا الشاملية تعلن إطالق صاروخني 
من قطار يف البحر الرشقي

متابعة / البينة اجلديدة
ــبت إن  ــمالية امس  االول الس ــت كوريا الش أعلن
وحدتها الصاروخية القائمة على السكك احلديد 
ــث أصاب صاروخان  ــرت تدريبات يوم أمس، حي أج
ــي البحر  ــددا ف ــا مح ــان هدف ــان موجه تكتيكي
ــة الكورية  ــرقي.وذكرت وكالة األنباء املركزي الش
ــمية أن هدف التدريبات متثل في  الشمالية الرس
ــى القدرة القتالية الفعلية  «التحقق واحلكم عل
للوحدة الصاروخية القائمة على السكك احلديد 
ــمالية».وأوضحت  ــان الش ــة بيونغ ــي مقاطع ف
ــت مهمة  ــة تلق ــدة الصاروخي ــة أن الوح الوكال
إطالق الصواريخ في وقت قصير من هيئة األركان 
ــي قبل أن  ــوم اجلمعة املاض ــي صباح ي ــة ف العام
ــع التدريب وضربت بدقة  ــرعة إلى موق تنتقل بس
ــرقي بصاروخني  ــر الش ــي البح ــدد ف ــدف احمل اله
ــة إن عملية  ــت الوكال ــني موجهني.وقال تكتيكي
ــرت اجلمعة «أظهرت  اإلطالق الصاروخية التي ج

ــاورة  ــى املن ــة عل ــدرة عالي ق
ــة»،  مرتفع ــاح  جن ــبة  ونس
ــات جرت  ــة أن نقاش مضيف
ــغيل  حول «إقامة نظام تش
ــكك احلديد  ــي بالس صاروخ
البالد».وأفادت  في كل أنحاء 
ــأن قادة من اجليش  الوكالة ب
ــار  وكب ــوري  الك ــعبي  الش
ــة  أكادميي ــي  ف ــؤولني  املس
ــرفوا على  ــوم الدفاع أش عل
ــات، ولكنها لم تذكر  التدريب
ــمالي  الش الكوري  ــم  الزعي
ــن جانبه،  ــم جونغ أون.م كي
ــش الكوري اجلنوبي  قال اجلي
إن الصاروخني اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية 
أمس اجلمعة حلقا ملسافة ٤٣٠ كيلومترا تقريبا، 
ــرعة قصوى تبلغ  وعلى ارتفاع ٣٦ كيلومترا، وبس
ــوت، فيما  ــرعة الص ــتة أضعاف س ٦ ماخ، أي س
-KN ــا من نوع ــح مراقبون أن الصاروخني هم يرج

ــتي  ــكندر» الباليس ــبه صاروخ «إس ٢٣ الذي يش
ــن نوعها  ــات م ــي تدريب ــذه ثان ــي.وتعد ه الروس
ــمالية عنها عالنية منذ آخر  كشفت كوريا الش
التدريبات لها في سبتمبر املاضي، كما أنها ثالث 
جتربة أسلحة لكوريا الشمالية هذا الشهر، بعد 
ــي وفق ما  ــاروخ فرط صوت ــني ناجحتني لص جتربت
ــغ يانغ.وجاءت عمليات اإلطالق األخيرة  تؤكد بيون
بعد أن حذرت كوريا الشمالية من «رد فعل أقوى» 
على فرض الواليات املتحدة مؤخرا عقوبات جديدة 
ــتة كوريني شماليني بتهمة تورطهم في  على س
ــمالية ألسلحة الدمار الشامل  برامج كوريا الش

والصواريخ الباليستية.

متابعة / البينة اجلديدة
ــؤولني  ــادت صحيفة «نيويورك تاميز» نقال عن مس أف
ــات املتحدة قد تقوم  ــي اإلدارة األمريكية بأن الوالي ف
ــي دول في  ــكريني أوكرانيني على أراض ــب عس بتدري
ــار املسؤول الذي لم يذكر اسمه إلى  شرق أوروبا.وأش
أن الواليات املتحدة «ستقدم املساعدة» ألوكرانيا في 
حال «هجوم» روسيا عليها.وفي إطار هذه املساعدات 
ــون بتدريب القوات  ــكريون األمريكي ــد يقوم العس ق
ــف الناتو،  ــاء في حل ــي أعض ــى أراض ــة عل األوكراني
ــار إلى أن  ــا وسلوفاكيا.وأش ــدا وروماني وخاصة بولن

البنتاغون سيعمل بشكل مكشوف، بينما ستبذل 
ــتخبارات املركزية جهودا خفية.وأضافت  وكالة االس
ــد تورد  ــدة ق ــات املتح ــة أن الوالي ــادر الصحيف مص
ــلحة ألوكرانيا على األرجح، ومن غير املستبعد  األس
ــدات الطبية  ــو املع ــنطن والنات ــورد واش ــا أن ت أيض
ــي األمريكي  ــن القوم ــار األم ــف.وكان مستش لكيي
ــنطن تعتزم تعزيز  ــاليفان قد صرح بأن واش جيك س
القدرات العسكرية للجناح الشرقي للناتو في حال 
«هجوم روسي» على أوكرانيا.ونفت روسيا مرارا وجود 

أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا.

ب  صحيفة: الواليات املتحدة قد تدرّ
عسكريني أوكرانيني يف دول رشق أوروبا

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٨٩٢ /٢٠١٨
التاريخ: ١٦ /١ /٢٠٢٢

أعـــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٧/٢ م ٢٨ ا والدبية الرميلة الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (جالل كاظم عودة) 
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (عمار عبد الحسني لفتة) البالغ (٩٩,٦٠١,٠٠٠) تسعة و تسعون مليون و ستمائة و واحد الف 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات 

القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  الرميلة و الدبية ٢ /٧ م ٢٨ الرميلة والدبية

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة  و حق التصرف للشركاء
٣-حدوده واوصافه : خالية من الشواغل (البناء و اِّـفروسات) و بعيد عن نهر دجلة و الشارع العام 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٦مساحتة :- ١٦٠ دونم حصة اِّـدين منها ٢٠ دونم  
٧– الشاغل :

٨_القمية اِّـقدرة :  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ أربعون  مليون دينار 

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ش أ /١٣٥٨/٢١
التاريخ :٢٠٢١/١/١٢

م/ اعالن
قدم اِّـواطن (قيس حنش مشه) دعوة قضائية لتبديل (لقب) وجعله (اِّـحمداوي) 
بـدال من (الظاهر) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ 
احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على 

ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم ...... مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ش أ /١٥٢٣/٢١
التاريخ :      ٢٠٢١/١/١٢

م/ اعالن
ــب) وجعله  ــة لتبديل (لق ــوة قضائي ــس) دع ــدان داخل عبي ــن (عي ــدم اِّـواط ق
(اِّـحمداوي) بـدال من (الظاهري) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل 
ــوف تنظر هـذه اِّـديرية  ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه س ــة عش (١٥) خمس
ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة  بطلبه اس

٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم.. مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

فقدان هوية

فقدت مني الهوية  بأسم (سهيلة علي عبد)  الصادرة من الشركة العامة 
 (HAD3Q363) ــة  واِّـرقمة ــص وتأهيل اِّـنظومات الكهربائي لفح

على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان وثيقة مدرسية

ــية  بأسم (نور الحسن باسم عبد السادة)   فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
ــليمها اُّـ  الصادرة َّـ تربية الرصافة الثانية على من يعثر عليها تس

جهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ش أ /١٣٦٤/٢١
التاريخ :٢٠٢١/١/١٢

م/ اعالن
ــب) وجعله  ــة لتبديل (لق ــوة قضائي ــب) دع ــر حبي ــوب مظه ــن (يعق ــدم اِّـواط ق
ــن (الظاهر) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل  (اِّـحمداوي) بـدال م
ــوف تنظر هـذه اِّـديرية  ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه س ــة عش (١٥) خمس
ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة  بطلبه اس
٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم... مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ش أ /١٣٦٣/٢١
التاريخ :     ٢٠٢١/١/١٢

م/ اعالن
قدم اِّـواطن (طه حبيب سلمان) دعوة قضائية لتبديل (لقب) وجعله (اِّـحمداوي) 
بـدال من (الظاهر) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ 
احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على 

ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم .. مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

اهلند ختترب صواريخ 
رة لسالح  جمنحة مطوّ

بحريتها
متابعة / البينة اجلديدة

ــخ  ــرا اختبارات على نس ــرت الهند مؤخ أج
ــخ BrahMos اجملنحة فرط  معدلة من صواري
ــيا. ــة التي طورتها بالتعاون مع روس الصوتي

ــإن الصواريخ  ــات املتوفرة ف ــا للمعلوم وتبع
ــن املدمرة  ــي م ــاء املاض ــوم الثالث ــت ي أطلق
ــة Visakhapatnam وأصابت  ــة الهندي احلربي
ــد في  ــت الهن ــددة بنجاح.وكان ــا احمل أهدافه
ــت أيضا عن  ــد أعلن ــي  ق ــون االول املاض كان
 BrahMos ــخ معدلة من صواريخ اختبار نس
ــى ٣٠٠ كلم،  ــا إل ــي يصل مداه ــة الت اجملنح
ــة حينها إلى  ــاع الهندي ــارت وزارة الدف وأش
ــية  ــن مقاتلة روس ــت م ــخ أطلق أن الصواري
ــوع Su-30MKI فوق حقل تدريب  الصنع من ن
ــرقي البالد. ــا ش ــي والية أوديش ــكري ف عس

وتعتبر صواريخ BrahMos نسخا معدلة عن 
صواريخ «ياخونت» الروسية املضادة للسفن 
ــاس  باألس ــت  وصمم ــة،  البحري ــداف  واأله
رت  لتعمل مع السفن احلربية لكن الهند طوّ
ــن املقاتالت  ــن إطالقها م ــخا ميك منها نس
ــة، لتكون قادرة  ــى من آليات بري احلربية وحت
ــواع األهداف. ــع مختلف أن ــى التعامل م عل

ــفينة Visakhapatnam فتعتبر املدمرة  أما س
ــية املطورة لسالح البحرية الهندي  األساس
ــروع « Visakhapatnam» ويبلغ  في إطار املش
ــا  ــرا، وميكنه ــفينة ١٦٣ مت ــذه الس ــول ه ط
احلركة بسرعة ٣٠ عقدة بحرية، ونقل طاقم 
مكون من ٣٠٠ شخص، وقطع ٤٠٠٠ ميل في 

كل مهمة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  الصحفي ــة  اخلدم ــت  أعلن
لوزارة الدفاع الروسية أن سالح 
ــلم  ــة في البالد سيتس البحري
ــم وإنقاذ  ــفينة دع هذا العام س
ــادر عن  ــان ص بي ــال  متطورة.وق
ــذا العام  ــتنضم ه ــة «س اخلدم
ــي  الروس البحرية  ــالح  ــى س إل

ــفينة  ــفن من بينها س عدة س
رت في  ــوّ ــاذ جديدة ط ــم وإنق دع
ــروع  مصنع يانتار في إطار املش
ــن  ٢٣٧٠٠».وم ــم  رق ــي  احلكوم
ــه قال مدير املصنع املذكور  جانب
ــامارين: «نخطط هذا  ــا س إيلي
ــالح البحرية  العام لتسليم س
الروسي عدة سفن منها سفينة 

اإلنقاذ اجلديدة Voevoda، وقعنا 
عقود تطوير هذه السفينة عام 
ــية،  ٢٠١٦ مع وزارة الدفاع الروس
وبدأنا بتطويرها عام ٢٠١٧ وكنا 
ــليمها عام ٢٠١٩  ــط لتس نخط
ــال بعد  ــروع تأخر قي ــن املش لك
ــد التعديالت  ــراء بع ــرر إج أن تق

عليها»

روسيا تدعم سالح بحريتها بسفينة إنقاذ جديدة



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٠٠) - اإلثنني - ١٧ - كانون الثاني - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

12

7mbÿÌâb◊

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــنوات املاضية وفي ظل االستقرار النسبي  على امتداد الس
ــي العاصمة بغداد  ــاع األمنية وعلى وجه التحديد ف لألوض
ــة التي  ــوارع والطرقات الرئيس ــن فتح العديد من الش امك
ــز الكونكريتية او  ــام (٢٠٠٣) باحلواج ــت مغلقة منذ الع ظل
ــا يأتي رئيس  ــعبيا وكل م ــات» كما نطلق عليها ش «الصب
ــي مقدمة  ــون ف ــة تك ــة احلكوم ــى رئاس ــد ليتول وزراء جدي
ــت» الذي يغلق  ــركام من «الكونكري ــه» ازالة هذا ال «اجنازات
ــوارعنا ويجثم على صدورنا ويعرقل حركة سير مركباتنا  ش
وكانت اخلطوة االكثر جرأة وشجاعة هي فتح اجلسر املعلق 
ــوال الى منطقة (عالوي  ــق املار باملنطقة اخلضراء وص والطري
ــن الطرق  ــاك العديد م ــف له ان هن ــن ما يؤس ــة ) .. لك احلل
ــبه بـ(  ــق مازالت اش ــاك مناط ــد االن وهن ــت مغلقة حل ظل
ــى حتى اصحاب القرار األمني  القالع احلصينة ) التي يخش
ــى احد ألن خلف  ــم تعد خافية عل ــباب ل التحرش بها الس
ــي من القوة  ــرات جهات وأحزاب ه ــيجة تقبع مق تلك االس
ــأن فتح  ــوذ ما مينع من تنفيذ كل قرار من التنفيذ بش والنف
ــفارات وبعثات  ــب بل هناك س تلك الطرق وليس هذا فحس
ــي بغداد قد جتاوزت  ــية اجنبية ووزارات حكومية ف دبلوماس
ــم تبادر لرفع  ــم تتزحزح قيد امنلة ول ــارع العام ول على الش
ــيجتها الكونكريتية رغم ان قرار الوحدات البلدية طال  اس
ــطيات من الفقراء املساكني  الباعة اجلوالني واصحاب البس
ــرنا على مدى ثالثة  ــبيل املثال ال احلصر فقد نش ــى س .. وعل
ــبوع املاضي مناشدة من  اعداد صادرة من اجلريدة خالل االس
ــكنة العاصمة بغداد تتعلق مبا يسمى بـ(شارع السدة)  س
ــة العرصات الى جامعة بغداد  ــس الذي ميتد من منطق الرئي
مرورا حتت جسر ذي الطابقني الذي مازال مغلقا بـ (الصبات) 
ــقوط النظام السابق وحلد  ــارة الى س منذ العام (٢٠٠٣) اش
ــكوى ان هذا االغالق (اللي ما اله داعي) قد  االن، ومبعث الش
ــدا في الطريق  ــات مرورية وازدحامات وحتدي ــبب باختناق تس
املوصل الى ساحة احلرية حيثُ يستغرق قطع املسافة تلك   
ــد املواطنون في  ــاعة كاملة في احسن االحوال .. ويناش س
ــطية وتوسيع  ــالتهم من يعنيه األمر بإزالة اجلزرة الوس رس
الشارع ذهابا وايابا بواقع (٣)ممرات للذهاب ومثلها في االياب 
ــدة هذه  ــل امتصاص الزخم املروري .. واملفارقة ان املناش ألج
ــا خاللها في كل عدد من اعداد اجلريدة بابا من االبواب  طرقن
ــن الظن بها ونعلق عليها آمالنا .. في املرة االولى  التي نُحس
ــداد وفي الثانية  ــادة عمليات بغ ــا باالنظار صوب قي توجهن
ــى الكاظمي في الثالثة  ــيد مصطف امام رئيس الوزراء الس
ــة لكن لم ترد  ــداد ومديرية املرور العام ــيد امني بغ امام الس
ــكو والبينة  االجابة بعد وبقي األمر على حاله .. املواطن يش
اجلديدة تنشر وتناشد، اما املسؤول فال ندري هل يقرأ ويرصد 
ام انهُ ال يدري اصالً وتلك هي الطامة الكبرى التي نتمنى اال 

نكون قد وصلنا اليها وحينها سنتحدث (طك بطك)!!.

ــي بغداد  ــاق (٣) النعيرية ف ــة (٧٠٣) زق ــي محل أهال
ــوي)  ــعيد املوس ــيد (س ــون جهود النائب الس يثمن
ــن دون حماية  ــطهم م ــوا بوجوده وس ــث فوجئ حي
ــن اجل تفقد االعمال  ــاعات الليل  االولى  م وفي س
اخلدمية اجلارية في احمللة، ونحن نقول نريد نواباً من 

هذا الطراز وسط شعبهم.فبورك بهم مسبقا .

ــكرها وتقديرها  ل ش ــجّ هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) تس
وتبارك جهود كافة العاملني في نقابة احملامني العراقيني ابتداءً 
من موظفي االستعالمات وصوال الى مدير مكتب السيد النقيب 
ــكر  ــابات واالدارة  ونخصّ منهم بالش واملكتب االعالمي واحلس
ــي النقابة  ــاون مدير االدارة ف ــني علي) مع ــر حس احملامي (ميس
ــني خالل مراجعتهم  ــه الراقي مع الصحافة والصحفي لتعامل

د اهللا خطى اجلميع. وتذليل الصعاب أمامهم ..سدّ

ــالي ضياء خليل»  «البينة اجلديدة» تبارك للزميلة «س
ــهادة املاجستير من كلية االعالم –  حصولها على ش
ــاطات العالقات العامة  جامعة بغداد بعنوان (دور نش
في احلد من قضايا العنف األسري - دراسة ميدانية في 
وزارات الداخلية والعمل والشؤون االجتماعية والعدل) 

.. متمني لها التوفيق والنجاح لنيل الدكتوراه. 
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متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــالم الرقم ــز اإلع ــد مرك انتق
ــبوك  DMC موافقة منصة فيس
ــات تروّج  ــات لصفح ــى إعالن عل
ــعوذة  للش ق  ــوّ وتس ــحر  للس
واألعمال اخملتلفة غير العقالنية 
ــي العراق. وقال  املرتبطة بهما ف
ــه رصد على  ــان  ان ــز في بي املرك
ــة  وبدرج ــبوك،  فيس ــي  منصت
ــرات  ــتغرام، عش ــل على انس أق
ــي يتضمن بعضها  االعالنات الت
ــخاص  مقاطع ال ”عقالنية“ الش
او  ــور»  «دكت ــم  أنه ــون  يزعم
«شيخ» او «روحاني» أو «معالج» 
ــاوز حدود  بأعمال تتج ــون  يقوم
ــن.  ــى الدي ــل وحت ــم والعق العل

ــتغرابه  ــن اس ــز ع ــرب املرك واع
ــات ضمن  ــذه الصفح ــود ه لوج
ــن  ــالً ع ــبوك، فض ــة فيس منص
ــة  املمول ــات  باالعالن ــماح  الس
ــا  انه ــم  رغ ــات  الصفح ــذا  له

ــبوك التي  ــف معايير فيس تخال
متنع وجود احلسابات االحتيالية 
ــاف؛   ــاس. واض ــدع الن ــي تخ الت
ــه  ــض  قوانين ــبوك يناق ان فيس
ــوع،  ــذا املوض ــق به ــا يتعل فيم

ــركة في معايير  حيث تؤكد الش
ــر  نش ــع  من ــى  عل ــتها  سياس
ــال التي حتدث  ــات االحتي «عملي
ــع أو التي تعتمد  على أرض الواق
النورانيات»  أو  ــات  الروحاني على 
ــب نص الشركة الوارد في  بحس
موقعها الرسمي املتعلق مببادئ 

الشفافية وسياسات النشر.
 DMC ــز اإلعالم الرقمي ودعا مرك
ــادة النظر  ــبوك الع منصة فيس
ــات  ــه لالعالن ــر قبول ــي معايي ف
ــرورة اخضاعها  ــراق وض ــي الع ف
ــة  واملراجع ــق  الدقي ــص  للفح
الصحيحة قبل ان يتم املوافقة 
ــا أمام  ــور محتواه ــا وظه عليه

ماليني املستخدمني.

متابعة / البينة الجديدة
ــجيل حالة  ــدر أمني بتس ــاد مص أف
ــبت املاضي  ــار جديدة يوم الس انتح
ــرأة على حرق  ــداد بإقدام ام في   بغ

نفسها.
ــدر  إن «امرأة أضرمت النار  وقال املص
بنفسها في منطقة الشيخ معروف 
وسط بغداد بدافع االنتحار، ما أسفر 

عن اصابتها بجروح خطيرة».

ــها  ــاف أن «املرأة لفظت أنفاس وأض
ــفى»، دون بيان  األخيرة في املستش

أسباب االنتحار.
ــار في بغداد  ــذا ثالث حادث انتح وه
ــب في الشرطة  بعد أن أنهى منتس
االحتادية وفتاة حياتهما بإطالق النار 
ــيهما في منطقتي شارع  على رأس

فلسطني وحي اجلهاد.
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ــة عشرة  متر اليوم الذكرى اخلامس
الستشهاد النقيب املهندس (وليد 
عامر البياتي ) ذلك الفتى الناهض، 
ــن والدفاع عنه  ــع لبناء وط املتطل
ــمه العراق ففي مثل هذا  وطن اس
اليوم (٢٠٠٧/١/١٧) طالته رصاصات 
ــن فوهات بنادق  الغدر املنطلقة م
ــني الغادرين في  حفنة من االرهابي
ذروة العنف الطائفي التي عاشها 
ــر العني ابا  ــراق يومذاك ..من قري الع
(جنات) التي لم ترها ولم ترك حيث 
ــد رحيلك املفجع  ابصرت النور بع
وها هي في الصف الرابع االعدادي..
من قرير العني وبجانبيك يرقدان من 
ــدك وعمك ) من  ــراك باحلنان (وال غم
قرير العني وبجوارك اعزة فقدناهم 

وهم في قبورهم يحيطون بك مثل 
ــك اال ان  ــم وال منل ــوار باملعص الس

نقول انا هللا وانا اليه راجعون. 
عمك

 ابو عمار البياتي

ــدة  ــر جري ــرة حتري ــدم أس تتق
(البينة اجلديدة) بوافر الشكر 
وتدريسيي  إدارة  إلى  والتقدير 
ــد  معه ــي  ف ــني  والعامل
ــياحة والفندقة  ــداد للس بغ
ــتاذ  االس ــر  باملدي ــة  واملتمثل
ــتاذ  االس ــني  واملعاون ــب  غال
ــت مها  واألستاذ  مالك والس
ــة الصباحية  جليل  للدراس
ــم  هيث ــتاذ  االس ــر  واملدي  ..
ــاتذة كل من  ــني االس واملعاون

فراس ومهند وناهض والست 
ــائية   املس ــة  للدراس ــام  انع
ــتقبالهم للطلبة  حلسن اس
وجلهودهم الذاتية في ترميم 
ــة  املتهالك ــد  املعه ــة  بناي
ــا ميكن  ــا إلى م ــاء به واالرتق
متثل  واجهة حضارية  لتكون 
ــياحة   معلم من معالم الس
ــالة  ــا نوجه رس ــن بدورن ونح
الى اجلهات املعنية لالهتمام 

وااللتفات إلى تطوير املعهد.
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د. كاظم اِّـقدادي 

ــتاذ علي  طلبت من صديقي القانوني البارع  االس
ــادة ٧٦ التي  ــا  حول  امل ــيرا قانوني التميمي تفس

تشرح مفهوم الكتلة االكبر ..وجاءني هذا الرد :-
تنص - املادة ٧٦ من الدستور على ان يكلف رئيس 
ــح الكتلة النيابية االكثر عدداً،  اجلمهورية، مرش
ــرَ  ــة عش ــكيل مجلس الوزراء، خالل خمس بتش
يوماً من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية... ملاذا هذا 

اجلدل الدائم حولها؟؟.
ــير  ــق احلصري في تفس ــون احل ــع القان ــل وض - ه
ــتورية ومنها مادة الكتلة األكبر في يد  املواد الدس
احملكمة االحتادية؟؟ وهل ميكن األخذ بآراء قانونيني 
في مجلس القضاء أو خارجه استئناساً برأيهم؟

ــا الصادر في  ــة االحتادية في بيانه ــت احملكم - قال
ــس اجلمهورية أنها تعود  ــى طلب رئي ٢٠١٩ ردا عل
ــأن واللذين  ــي ٢٠١٠ و٢٠١٤ بهذا الش لكتابيها ف
قاال إن تعبير (الكتلة النيابية االكثر عدداً ) الواردة 
ــتور تعني اما الكتلة التي  في املادة (٧٦) من الدس
تكونت بعد االنتخابات من خالل قائمة انتخابية 

واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد االنتخابات من 
ــم االنتخابية ودخلت  ــر من القوائ قائمتني او اكث
ــت مقاعدها بعد دخولها  مجلس النواب واصبح
ــتورية في  ــف اعضاؤها اليمني الدس ــس وحل اجملل

اجللسة االولى االكثر عدداً من بقية الكتل.
ــد ٢٠١٨ عبر  ــكلت بع ــررت احلكومة التي تش - م
ــق، ومت العبور على مصطلح الكتلة األكبر،  التواف
ــالف املادة  ــدون أن خ ــل تعتق ــج.. ه ــا نت ــج م ونت
الدستورية سيتفجر بعد االنتخابات املرتقبة؟ وما 

هي احللول االستباقية لتجنب ذلك االنفجار؟
ــير  ــة االحتادية ان تعيد تفس ــل ميكن للمحكم ه

النص الدستوري .أرى 
١..رغم أن املادة ٩٤ دستور  قالت ان قرارات االحتادية 
ــل الطعن  ــا قطعية ال تقب ــذي يعني انه باتة وال
ــة او تصحيح  ــادة احملاكم ــن طلب اع ــال ال ميك مث
ــرار نهائي وهل  ــزي ..لكن هل ان الق ــرار التميي الق
ــق التطورات  ــير وف ــادة النظر في التفس ميكن اع
ــة ووفق مبدأ  ــية واالقتصادي ــة والسياس القانوني
ــن اعادة  ــتوري ....أرى انه ميك ــص الدس ــر الن تطوي

ــة لوجود  ــيرات احملكمة  االحتادي ــي تفس النظر ف
ــة ..فمثال ميكن اعادة  ــني القطعية والنهائي فرق ب
ــتور اخلاصة  ــير املادة ٧٦ دس النظر في طلب تفس
ــة األكبر وذلك لصدور قانون االحزاب والذي  بالكتل
ــابق   ــير الس ال ميكن مبوجبه االعتماد على التفس
.وهو تطور قانوني يكشف إرادة املشرع من جديد 
ــأن  ــرار احملكمة االحتادية  بش ــة طيبة.. ق .. ٢..بداي
ــير معنى  احلصانة وتفسير معنى األغلبية  تفس
ــيطة..٣.نتمنى  ــاء والبس ــدد األعض ــة لع املطلق

ــتور ..بشأن  ــير املادة ٧٦ دس أن تعيد النظر بتفس
ــب من كل ذي  ــر  ...وذلك يكون بطل ــة االكب الكتل
ــتور.وكان تعليقي على  مصلحة وفق املادة ٩٣ دس
ــة املهمة التي وصلتني  هذه االيضاحات القانوني
ــكرا  ــتاذ التميمي ، مبا يلي  ش ــن الصديق االس م
ــم .. صديقنا  ــي امله ــاح القانون ــذا االيض على ه
ــي ارى   ان  ــي التميمي . لكن ــي عل ــتاذ احملام االس
ــالح  ــي زمن الس ــوط ف ــلطة والضغ ــزاب الس اح
ــميته  املنفلت ، والتهديدات ، والتفجيرات وما س

ــلحة ) تتجاهل وتتخطى  انا بـ( الدميقراطية املس
عادة املواد الدستورية ، او على اقل تقدير  تفسرها 
ــا واهدافها  ــالءم وعقيدته ــريا ،  يت ــيرا قس تفس
الشريرة .الثابت .. ان الكتلة االكبر ال تنطلق  بعد 
ــتكون  هجينة  اعالن نتائج االنتخابات ، النها س
ــي موضوع   ــا ف ــا بينه ــريعا  فيم ــتختلف س وس
ــلطة ، ارى ان  الكتلة  ــم الس ــة  وتقاس احملاصص
ــر هي التي تخرج اصواتها  من قلب صناديق  االكب
ــع االنتخابات  ــال في جمي ــا هو احل ــراع ، كم االقت
الدميقراطية في العالم .ان الكتلة االئتالفية التي 
ــزاب متناقضة ومتضاربة   ــكيلها بني  اح يتم تش
ــي بالضرورة  ــلوكها  ه ــا وس ــا واهدافه بعقائده
ــة توافقية  ــك وطعن، النها كتل ــتكون مثار ش س
ــاس من  وصولية انتهازية ( مؤتلفة آنيا ) على اس
ــب الوزارية  ــم  املناص ــا الفئوية لتقاس مصاحله
ــتقيم  ــة كتلة ال تس ــي بالنهاي ــة .. وه واالدراي
وال   ، ــال  اص ــة   الوطني ــة  االغلبي ــوع   وموض
ــة  النزيهة ..  ــوع  االنتخابات الدميقراطي موض
ــتور ، وعلى فكرة   ــالب على الدس ــا هي  انق امن

ــزورة ، وضد  امال  ــة غير امل ــات الوطني االنتخاب
ــة الدميقراطية الصحيحة  ــعب واملمارس الش
ــادة حكومة  ــرض ان ينتج عنها ع ــي يفت ، الت
ــبوهة  ــس (حكومة اقليمية) مش ــة ولي وطني
ــا القانوني  البارع  ــذا اتفق معكم صديقن .له
ــالتك  ــة امللحة كما بينتها برس ــى احلاج ، عل
ــد ودقيق  ــير قانوني جدي ــى  تفس ــة  ال املهم
ــادة  ٧٦ والى ايجاد مفهوم معاش للكتلة  للم
االكبر ، ينسجم وطبيعة الظروف  السياسية 
التي مير بها العراق .في حالة واحدة ، يستطيع 
ــده كما في االنتخابات االمريكية او  حزب لوح
ــادة حزبان  ــي يتصارع فيها ع ــة  الت البريطاني
ــة .ان الكتلة  ــة اجلمهوري كبيران للفوز برئاس
ــر  ولذلك  ــة االكب ــكل الكتل ــا  ال تش لوحده
ــتكون مرغمة على ايجاد  تفاهمات غريبة  س
ــعب  ــة طموح  الش ــدم بالنهاي ــة ، ال تخ وأني
واماله ، بوجود حكومة وطنية قوية تضع  حدا 
ــادي واالجتماعي  ــي واالقتص للوضع السياس

املتأزم في عموم العراق.

التميمياِّـقدادي 
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